
Laat je raken 
jaartraining

Jaartraining 1 
2019/2020 

’Volg je gevoel’ klinkt aantrekkelijk. Maar 
de grote vraag blijft: hoe doe je dat dan? 

In deze jaartraining neem ik je graag mee in 
de wereld van je gevoel.  Het boek Laat je  
raken, is de leidraad in deze training. In 
praktische stappen ga je in de training 
ervaren hoe je contact kunt maken met je 
gevoelens en emoties, er dieper in door 
kunt dringen en de boodschap ervan kan 
toepassen in je dagelijks leven. 

Ga je ook mee op reis?  

In de eerste drie sessies leer je gevoelens 
waarnemen en de boodschap ervan te 
verstaan. In de overige bijeenkomsten gaan 

we dieper in op verschillende emoties zoals 
boosheid, angst, vreugde, verdriet en liefde.  

Info 

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en één 
individuele sessie. 

Training vrijdag: 4 okt, 8 nov, 6 dec, 17 jan, 13 
mrt, 14 apr, 15 mei, 12 juni  

Training dinsdag:  8 okt, 12 nov, 10 dec, 21 jan, 
16 mrt, 18 apr, 19 mei, 16 juni 

Tijd: 9.30 - 12.30u 

Groep: maximaal 8 deelnemers 

Waar: unieke locatie aan de 
bosrand: 

 Studio In Balans.               
Oude Arnhemse bovenweg 
16a in Doorn.  



jaartraining vervolg

Jaartraining 2 
2019/2020 

Deze tweede jaartraining is een vervolg op 
jaartraining 1.  Voor alle cursisten die graag 
ruimte en tijd willen blijven maken voor 
zichzelf en hun gevoelens en hun 
gevoelservaringen willen verdiepen.  

Inhoud training 

In deze jaartraining ga je dieper in op de 
relaties tussen de emoties (bijvoorbeeld de 
relatie tussen boosheid en verdriet) en 
besteden we uitgebreid aandacht aan de 
emotie schuldgevoel.  

Daarnaast ga je verkennen hoe het omgaan 
met je eigen emoties je helpt bij hebben van 
compassie voor anderen.  En krijg je inzichten 
hoe je je leven meer kunt laten ontvouwen. 

Info 

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten 
(waarvan 1 stilte-ochtend). 

Training vrijdag: 20 sept, 22 nov, 10 jan (stilte), 
6 mrt, 8 mei, 26 juni 

Tijd: 9.00 - 12.00u 

Groep: maximaal 8 deelnemers 

Waar: unieke locatie aan de 
bosrand: 

 Studio In Balans.               
Oude Arnhemse bovenweg 
16a in Doorn.  

Kosten: € 295,- 


