CORE ENERGETICA INTRODUCTIEWORKSHOP
Zaterdag 14 november 2020, Nijmegen

BEELDEN
Tijdens deze workshop maak je kennis met Core Energetica. Er wordt aandacht besteed aan het thema BEELDEN en hoe ze zich (als waarheid) hebben genesteld in je
lichaam en geest. Beelden zijn vaststaande conclusies die belemmerend werken op
onze spontaniteit en levensenergie. De workshop is een uitgelezen kans om meer te
ontdekken over dit onderwerp, Core Energetica en jezelf. Alle deelnemers krijgen
tijdens de workshop de gelegenheid zelf te ervaren wat dit werk inhoudt. Zo kun je
ontdekken of en hoe deze aanpak voor je werkt.
Voor wie
Voor iedereen die kennis wil maken met Core Energetica en op zoek wil naar meer
levensenergie. De workshop is ook zeer geschikt voor mensen die erover denken de
Beroepsopleiding (internationaal, voertaal Engels, 4 jaar, start februari 2021) of de
Transformatietraining (voertaal Nederlands, 2 jaar, start februari 2021) te gaan doen.
Door wie
De workshop wordt geleid door Piet Jan van Wier en Marijke van Steen. Zij maken
beiden deel uit van het teachersteam van de Transformatietraining.
PIET JAN VAN WIER is in 2014 afgestudeerd als core-energetisch therapeut en heeft sinds 2015 een praktijk. Daarnaast is hij mede-eigenaar
van een yogaschool en yogadocent. De holistische en lichaamsgerichte
aanpak, plus de aandacht voor het goede (de “core”) in ieder mens, is
volgens hem de kracht van Core. Hij maakt deel uit van het teachersteam van de Transformatietraining.
MARIJKE VAN STEEN studeerde in 2009 af als Core Energetica therapeut. Sinds 2002 werkt zij als psychosociaal therapeut en trainer in
haar praktijk CoreDynamics. Haar kracht ligt in haar vermogen mensen
in contact met zichzelf te brengen. Het werken met relaties en ontwikkelingstrauma genieten haar bijzondere belangstelling.
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Core Energetica is
een vorm van
lichaamsgerichte
psychotherapie die tot
doel heeft het
zelfbewustzijn te
versterken, gevoelens
te verdiepen en
innerlijke kracht te
laten groeien.
In relatief korte tijd
wordt de vitaliteit en
de energie verhoogd
en komen er positieve
veranderingen tot
stand.

Wanneer
14 november 2020
Ontvangst vanaf 9.30 uur
Start 10.00 uur
Einde 17.00 uur

Waar
Cordium
De Ruijterstraat 65
6512 GB Nijmegen

Kosten
€ 75
(inclusief koffie, thee
en lunch)

Klik hier om je aan te
melden

