Jaargroep ‘Bron van Wijsheid’
2022 -2023

Jouw bron herbergt jouw innerlijke wijsheid en innerlijk weten. Deze wijsheid
verwerf je door persoonlijke ervaringen op te doen en deze groeizaam te
verwerken en in te ze;en. Jezelf onder ogen komen is een pad dat moed vraagt.
En de geestelijke beloning is groot.
Het gaat op dit pad over ervaren, beleven en contact maken met jou en jouw
omgeving. Bezinning in wie en wat je bent. ‘Zin geven’ aan...:
jezelf ontmoeten;
je (droom)beelden op waarde scha;en;
je lichaam als leidraad;
je geest voeden met eigen wijsheid.
We werken vanuit gestalt-art, familie opstellingen, yoga, tai-chi, meditaKe,
dromen, heelbehandeling, esoterie, creaKviteit, beeld en hart.
We werken regelmaKg in de natuur.

www.heelcontact.nl

www.olflo.com

PrakAsche gegevens
Data: vrijdagen en zaterdagen. Vrijdagen van 14.00 uur tot 21 uur (behalve vrijdag
23-12) en zaterdagen van 9.30 uur tot 16 uur (8 bijeenkomsten). LocaKe:
Tilburgseweg 223 in Breda.
2022: 14 & 15 okt; 18 & 19 nov; 23 dec. van 10.00 tot 16.30 uur !
2023: 27 & 28 jan; 3 & 4 maart; 7 & 8 april; 12 & 13 mei*; 23 & 24
juni (afsluiKng) *vindt plaats in de natuur
Kosten: het basistarief bedraagt 1295 euro (er is vergoeding mogelijk via de SBGA).
Inschrijven: via de website (www.heelcontact.nl of www.olﬂo.com) of met
inschrijﬀormulier. Bij onbekendheid met onze prakKjk(en) volgt er eerst een intake
(basistarief 74 euro, vergoeding via SBGA mogelijk).
Kennismaken ? je kunt ook een kijkje komen nemen op de introducHedag zondag
18 september in Breda !
Opgeven? Even een emailtje naar een van de onderstaande email adressen is
genoeg.
Begeleiding
Maris van Venrooij (1967)
Faunalaan 58, 3972 PS Driebergen www.heelcontact.nl heelcontact @gmail.com
☎ 06-27313102
Gestalt Art therapeut. Ik geef bewustzijn trainingen in Zutphen, Ouderkerk en Breda.
Ik heb in Driebergen mijn eigen prakKjk Heelcontact. Overig: Familie Opstellingen;
Natuur en Ezel-opstellingen, Heelbehandelingen en TAT.
Geert-Jan Floris (1963)
Tilburgseweg 223, 4817 BD Breda www.olﬂo.com info@olﬂo.com ☎: 076-5659330
Gestalt-Art-therapeut/ opleider, yogaleraar en supervisor. Overig: contextuele
therapie, psychopathologie/ DSM-V, familieopstellingen, groepsdynamica, voicedialoque, esoterie. Ik werk individueel, met paren en groepen.

