19. 20. maart 2016, Delft

Zin – Vol leven
Twee dagen systemisch- dialogische opstellingen en ritueel werk
met Eelco de Geus in de Delflandhoeve
Leven in overeenstemming met wie je bent. Aanwezig in het hier en nu. In contact met
jezelf, de mensen om je heen en jouw unieke bijdrage, jouw ‚purpose’. Je plek innemen.
Verandering en transformatie toelaten als belangrijke bron van kracht.
Een seminar voor iedereen, die geïnteresseerd is in systemisch werk en een stap wil zetten
in zijn of haar eigen ontwikkeling. Voor professionals een unieke mogelijkheid om de
verbinding tussen systemisch en ritueel werk en Eelco’s geheel eigen wijze van begeleiden te
leren kennen.
In deze twee dagen creëren we een rituele omgeving, waarin we met en voor elkaar onze
persoonlijke vragen opstellen. Vragen over onze mogelijkheden, ons potentieel en onze
richting. Vragen over (terugkerende) patronen in het leven en in relaties of over onze
lichamelijke of geestelijke gezondheid. We nemen onze wensen en dromen bij de hand, en
luisteren naar symptomen als boodschappers voor en wegwijzers naar een zinvol en vervuld
leven. Daarin zien we onze individuele vragen als representanten voor collectieve
ontwikkeling. Onder het motto: Als iemand van ons een probleem heeft, hebben we
allemaal een probleem en als iemand van ons zich ontwikkelt, groeien we gezamenlijk.
Eelco de Geus leerde o.a bij Bert Hellinger, Matthias Varga von Kibed en Siegfried Essen en
begeleidt sinds 15 jaar opstellingen. Hij leidt het centrum voor Living Dialogue in Wenen,
waar hij leeft met zijn vrouw en drie kinderen. Eelco geeft internationaal seminars en
begeleidt opleidingen voor systemisch- dialogisch opstellingwerk en voor
dialoogprocesbegeleiding. Bijzonder kenmerk van zijn werk is de integratie van zijn muziek,
wat een geheel eigen, zowel verdiepende als lichte dimensie toevoegt aan het
opstellingenwerk.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Kosten:
Aanmelding &
Organisatie:

19 & 20 maart 2016
Delflandhoeve in Delft
zaterdag 19 maart 9.30 – 20.00 uur
zondag 20 maart 9.30 – 17.00 uur
280 euro
Brenda Zwinkels
brendazwinkels@hetnet.nl
Voor vragen te bereiken op tel. 06-39119006

