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Voelen en ervaren
In deze mini training die zolang duurt als voor jou nodig is, mag je gaan voelen en
ervaren. Soms voelt dat heel krachtig en soms voelt dat subtiel. Een rustige, 
kalme en geduldige houding helpt om de subtiele nuances te ervaren en
waarderen. Ik heb met opzet de theorie beknopt gehouden. Daar zijn immers
boeken voor! Je lichaamsbewustzijn zal de komende weken stapje voor stapje
gedurende deze training groeien waardoor je in het dagelijks leven gemakkelijker
bij jezelf kunt blijven. Wat dat inhoudt is voor iedereen anders.

Lichaam en geest zijn één
Heb jij ook lang het idee gehad dat geestelijke klachten losstaan van lichamelijke
klachten? Dat de eerste voortkomt uit het brein en de tweede uit het lijf? Maar
bedenk eens dat je hoofd met je brein is verbonden en deel uitmaakt van je
lichaam. Als een snelweg lopen er zenuwverbindingen heen en weer tussen je
lichaam en je brein. De 10e vagale zenuw bijvoorbeeld loopt vanuit je hersenen
omlaag richting o.a. je hart en je spijsvertering. Hiervan stuurt 80% van de
vagusvezels informatie van het lichaam naar het brein en 20% van de vagus-
vezels stuurt informatie vanuit het brein naar het lichaam. Hiermee wordt duidelijk
dat het lichaam met alle cellen, weefsels, structuren en organen een belangrijke
bron van informatie is voor je brein. In deze training ga je de verbinding geest en
lichaam verstevigen, zodat je meer als een eenheid op de wereld staat.

Met deze training leg je een fundament waarop je kan gaan bouwen en vertrouwen.
Het is een begin en geen eind. Jouw leven ontrolt zich hierna verder.

Inzichten en reflectie
Er staan drie meditaties voor je klaar waaronder een prachtige meditatie waar je
wordt uitgenodigd je met levensenergie te vullen en ontvangt wat je nodig hebt. 
Je krijgt passende affirmaties waarmee je verstand actief aan de slag gaat om je
proces positief te bekrachtigen. Je gaat je verdiepen in het geven van
complimenten... aan jezelf! De oefeningen in het werkboek willen jou prikkelen om
alles een plek te geven in je leven. Hier mag je reflecteren en verder gaan
ontdekken.
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Volg de stappen in de training

De meest logische volgorde voor de training is om de
trainingsstappen te volgen. Sla je delen over, dan mis
je op een gegeven moment de samenhang. Volg je
eigen tempo. Ga pas verder met de volgende
opdracht of video als je hier klaar voor bent.

Chakrasysteem
Er wordt hier gewerkt vanuit een veilige basis en het principe van gronding. Je vindt
elementen terug van het chakrasysteem uit de ayurvedische geneeskunde, vooral het
eerste wortelchakra. Hier wordt verwezen naar wervelingen van energie die in ons
ontstaan door de wederzijdse doordringing van bewustzijn en het stoffelijk lichaam.
Hierdoor worden chakra’s een centrum van activiteit voor de ontvangst, opname en
overbrenging van levensenergieën.
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Chakra betekent wiel of schijf en zijn te
beschouwen als bollen van energie die vanuit
het centrale zenuwstelsel alle kanten uitstralen.
Er zijn 7 grote chakra’s die zich bevinden tussen
de onderkant van de ruggengraat en de
bovenkant van de schedel. Zij komen overeen
met klieren van het endocriene systeem en met
lichamelijke processen zoals ademen, voedsel
verteren of voortplanting.
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Prettige Plek – video
Gronden – video
Gronden – werkboek
Affirmaties en complimenten - werkboek
Verhoog je lichaamsbewustzijn,
oefeningen – werkboek
Gronden en opladen – video
Gronden en opladen – werkboek
Pas het geleerde toe!

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Video's om te bekijken en te
beluisteren met oortjes.
Werkboek om opdrachten uit
te werken en achtergrond
informatie te lezen. Het
werkboek kan uitgeprint
worden of digitaal bewerkt en
opgeslagen.

1.

2.

De werkvormenDe stappen
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Het geluid van de video's laat zich het best beluisteren met een paar
gemakkelijke oortjes via een mobiele telefoon. Luister naar de opname
op een rustige plek waar je ongestoord kunt zitten of liggen. Je gunt
jezelf rust en verstilling en richt de blik naar binnen. De buitenwereld
mag je loslaten, is even niet belangrijk. Stel je open en nieuwsgierig op
met een gevoel van blijheid dat je een nieuwe ervaring mag gaan
opdoen. Je mag ervan verzekert zijn dat ik je met mijn stem en energie
begeleid. Je kunt eventueel als het toch onprettig voelt de video
stoppen om later opnieuw te luisteren.

Het beluisteren en ervaren van de video's



De eerste meditatie waar ik je voor uitnodig is de prettige plek. Door de
meditatie regelmatig te doen en te ervaren ga je een fundament bouwen
die gaat fungeren als een anker om op terug te vallen tijdens de training
en erna. De energie van deze plek is veilig en fijn en past helemaal bij jou.
Hier kun je je terugtrekken, opladen en het maakt dat je je meer open en
nieuwsgierig naar binnen kunt richten. Van de energie van de prettige
plek kun je ook gebruik leren maken in de dagelijkse omgang met
mensen en in situaties.

In de meditaties worden hypnose technieken gebruikt. Die zorgen ervoor
dat je brein in een open en ontvankelijke staat komt. De meditatie
is volkomen veilig. Je kunt elk moment stoppen. Je wordt gedurende de
gehele meditatie begeleid. Neem contact met mij op als het je na enkele
keren niet lukt om mee te gaan met de meditatie. Dat kan gebeuren en
meestal kan ik je verder op weg helpen.
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Prettige plek - video, 17.39 minuten1.

Dubbelklik op de afbeelding om de video af te spelen
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Bedankt voor het bekijken van enkele bladzijden van
de minitraining in dit inkijkexemplaar.

Als je vragen hebt stuur mij dan een bericht.

Telefoon: 06 424 89 223 (ook WhatsApp)
Mail: mail@coachingvitaal.nl

Twijfel je of deze minitraining geschikt voor je is?
Vind je het prettiger om persoonlijk contact te hebben
en wil je gemotiveerd worden om de minitraining
helemaal af te ronden?

M.b.t. de online training kunnen we samen haalbare
doelen vastleggen en omzetten in concrete lesdoelen
zodat je je gesteund voelt en je meer uit de training
gaat halen. Dit bied ik jou aan en hier zijn geen
kosten aan verbonden. Samen staan we sterker!
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Naast het hypnose-
bewustzijns- en
energiewerk in mijn
praktijk in Nieuwkoop, is
er ook het programma
Vrouwenkracht.

Met vitale en 
spirituele groet,

 
Irene Schaap

 

AanmeldenInsiratiemai
ls

https://coachingvitaal.nl/programma_vrouwenkracht_sterker_in_het_leven_staan/

