Een tevredener mens
Door de cursus Energetische Systeem Therapie heb ik de innerlijke verbinding met
mezelf gevonden. Dat maakt me een tevredener mens. Bovendien voel ik steeds meer
liefde voor de wereld en de mensen om me heen.
Jan Hein

Dorpsstraat 26, Soerendonk, 06-46 11 89 17
info@desmederij.nl, www.desmederij.nl

Een warm bad
De eerste dag dat ik les had voelde meteen als een warm bad, herkenning op
zielsniveau. Ik voelde gelijkwaardigheid vanuit de docent waardoor ik heb geleerd om mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en op eigen benen te staan.
Dat is een proces met vallen en opstaan maar het brengt mij als persoon een
bijzondere levensgroei. Ik ben de omgeving anders gaan zien, als een spiegel die
reflecteert op mijn binnenwereld. Voor mij als persoon, therapeut en moeder een
persoonlijk cadeau wat ik iedereen gun.
Sanne
Steeds een stapje dichter bij mijn eigenheid
De Groeiworkshops draaien bij mij om het ter plekke ervaren wat het met mij doet.
Helemaal blanco, zonder verwachting, vol vertrouwen in en op de uitkomst stap
ik erin. Steeds weer verwonder ik mij over mijn ervaringen, over wat het mij doet.
Ondanks het feit dat ik de workshop al een paar keer heb doorlopen, verveelt het mij
nooit. Elke keer weer een laagje dat ik mag loslaten en een stapje dichter bij mijn
eigenheid. Ik leer mezelf beter kennen en ga meer van mezelf houden. Voorlopig of
misschien wel nooit uitgeleerd!
Simone-Nicole

Een opleidings- en ontmoetingsplek voor persoonlijke ontwikkeling,
bewustwording en innerlijke groei.

Ook voor vergaderingen en het geven van trainingen kunt u bij
Cursuscentrum De Smederij terecht!
Voor meer info zie www.desmederijvergadert.nl

www.desmederij.nl

Kijk voor info en onze agenda op www.desmederij.nl

Ons aanbod
Workshop Familieopstellingen
Groeiworkshops
Cursus Oud zeer verwerken
Opleiding Familieopstellingen
Opleiding Energetische Systeem Therapie
Opleiding Docent Energetische Systeem Therapie
Spirituele reizen
Individuele consulten
Coachingstrajecten
Kijk voor meer informatie en onze agenda op
www.desmederij.nl
Verschillende van onze (bij)scholingstrajecten zijn geaccrediteerd door
KTNO. Ook zijn wij als opleidingscentrum geregistreerd bij het CRKBO.
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De Katharenreis: geen vakantie, wel een beleving
Een reis in het gebied van de Katharen was voor mij een bijzondere ervaring...
We trokken van kasteel naar kasteel, over heuvels en smalle wegen.
We ontdekten grotten, ontrafelden symbolen in dorpjes en kerken. Wie waren deze
Katharen? Wat was hun drijfveer? Wat waren hun overtuigingen?
Met een kleine groep gingen we op pad. We deelden onze ervaringen. Onderdelen van
herkenning en ontroering. Na iedere dagtocht kwamen we weer ‘thuis’. Iedere keer
weer met een hartelijk welkom van onze gastvrouw met een tafel vol wijn en spijs.
Moe en voldaan kropen we dan in onze nesten. Welke geheimen liet dit gebied ons
morgen weer ontdekken? De Katharenreis: geen vakantie... wel een beleving.
Gretel

