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BEING MOVED

AUTHENTIC FLOW

FOLLOW YOUR

ZICHTBAAR WORDEN ALS JEZELF
Wil je werkelijk jeZelf zijn in contact met een ander? Wil je je waarheid
leven, dansen alsof er niemand naar je kijkt en voelen dat je lééft?
Hoe kun je je hart volgen in plaats van je beelden, verwachtingen of
concepten? Je niet aanpassen, maar maar ervaren 'dit klopt'?
Dit zijn vragen die in wezen wijzen naar een diep verlangen jezelf te
leren kennen in je essentie. Deze Jaartraining biedt je een open ruimte ,
een speelplaats, waarin je lichtvoetig wordt uitgenodigd je authentieke
stroom te volgen en te herkennen wat je tegenhoudt te zijn wie je bent.
Stap voor stap leer je rusten in het nu, je eigen ervaring en je te openen
voor de ruimte van mogelijkheden.

OPEN ONDERZOEK ~ DANS & IMPROVISATIE ~

VOICE DIALOGUE

In de Leergang Mindful Play beoefen je kijken met de ogen van een kind.
Je leert luisteren naar je ervaring in dit moment, je te verwonderen en
maakt kennis met speelsheid als levenshouding. In een organische
beweging tussen innerlijk werk (Mindfulness, open (zelf)onderzoek,
Voice Dialogue) en expresssie (dans, improvisatie en schrijven) verbind je
binnen en buiten. De directe ervaring van je Zelf, je moed en vertrouwen
groeien. Je word blijer, opener en lichter, ervaart de intieme verbinding
met je waarheid en voelt je opener naar de buitenwereld.

"Spinning out of Nothing-ness,
we Dance".
~ Rumi
www.beingmoved.nl
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BEING MOVED
LEERGANG

MINDFUL PLAY

WAT KAN DE LEERGANG VOOR JE BETEKENEN? JE...
→ accepteert jezelf meer

→ neemt jezelf af en toe minder serieus

zoals je bent

→ word vrijer en echter in contact

→ hebt meer vertrouwen in je

→ leer balanceren tussen tegendelen

authentieke impuls

→ leert onbevangen te kijken

→ word moediger in jezelf laten zien → gaat beter luisteren
→ stimuleert je verwondering

→ opent je creativiteit

VOOR WIE?
De Leergang is voor iedereen die een onderzoekende geest heeft en
nieuwsgierig is naar het meest authentieke in zichzelf en anderen. Bij
voorkeur heb je ervaring in persoonlijke ontwikkeling, bewustzijnswerk ,
improvisatie of dans en heb je HBO denkniveau.
Je wil meer spelen, zonder excuus zichtbaar zijn als jezelf, kwetsbaar mogen
zijn en je laten raken. Je wil delen die in de schaduw staan in
het licht zetten.
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MINDFUL PLAY
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DE OPBOUW VAN DE LEERGANG
Module 1

Module 4

Aanwezig zijn – jezelf ontmoeten
waar je bent. Kennis maken met
rusten in je eigen Zijnsgrond en de
innerlijke Getuige. Mindfulness, dans,
sharing.

De lege Ruimte – vertrouwen en
overgave toelaten. Spelen met niet
weten, je vrije impulsstroom en
kaders. Spelen met je laten leiden.

Module 5
Module 2
Spelen met wat is – je innerlijke
stroom open ervaren. De essentie
van open onderzoek en spel:
nieuwsgierigheid, verwondering en
meebewegen. Dans, schrijven,
samenspel, de ruimte.

De Reis van de Heldin – moed
ontwikkelen. Wat wil je werkelijk?
We werken met het concept van de
Reis van de Held. Op zoek naar de
grenzen van je comfortzone en naar
je ware verlangen.

Module 6
Module 3
De ontmoeting tussen Speler en
Publiek. - oordelen ombuigen. We
focussen op inzicht krijgen in de
werking van je oordelen en gaan de
dialoog aan met innerlijke Ikken. 'Ik
ben genoeg'. Introductie in
bewustzijnsmodel Voice Dialogue

Naar een nieuwe (innerlijke)
ruimte. Integratie met een ritueel in
de groep. Een persoonlijke
vormgeving van je reis tot nu toe.
Solo, in duo. Binnen of buiten. We
zijn getuige van elkaars reis. Wat
geeft je de kracht, moed en
inspiratie voor je volgende stap?

ANITA
Anita heeft een natuurlijke
aanleg voor essentie en
innerlijke waarheid. Vanaf haar
14e bewandelt ze het pad van
bewustzijnsontwikkeling.
Ze gebruikt haar creatieve
achtergrond als docent
bewegingstheater en
improvisatie om je met
lichtheid en out of the box uit
te nodigen tot unieke
expressie.
Daarnaast is ze als
bewustzijnscoach en Voice
Dialogue facilitator uitermate
afgestemd, intuïtief en
empathisch in de begeleiding
naar heling en de intieme
verbinding met het meest ware
in jezelf.

"Ik werd opnieuw geboren toen mijn
ziel en lichaam elkaar lief kregen
en een huwelijk aangingen".
~Khalil Gibran

Anita is coach, facilitator, improvisator
en spiritueel gids. Ze ziet het leven als
een zich eindeloos ontvouwende reis.

BEING MOVED

MINDFUL PLAY

LEERGANG
PRAKTISCH
WAT

TOTAAL LEERGANG

De Leergang is opgebouwd in

60 contacturen

3 modules die los te volgen zijn.
BASIS:

Module 1 & 2 (4 dd EN 1 dag)

inclusief terugkomavond

VERDIEPING: Module 3 & 4 (4 dd EN 2 dagen)

besloten community

EXPANSIE:

inspiratie via email

Module 5 & 6 (6 dd OF 3 dagen)

DATA/TIJDEN
Start

kijk op de site voor actuele data

Dag:

10.30 - 17.00 om de 2 of 3 weken op zaterdag/zondag

Dagdeel: 10.00 - 13.00, om de 2 of 3 weken op zaterdag/zondag
Avond:

19.00 - 22.00

KOSTEN
Totale leergang:

part. € 1750,- / zzp: € 1995,- / bedrijf: € 2750,- incl. 21% btw

Basis:
Verdieping:

part. € 550,- / zzp: € 695,- / bedrijf: € 850,- incl. 21% btw
part. € 795,- / zzp: € 995,- / bedrijf: € 1250,- incl. 21% btw

Expansie:

part. € 650,- / zzp: € 795,- / bedrijf: € 1050,- incl. 21% btw

LOCATIE

De Vliegende Olifant, De Wetstraat 24, ARNHEM

AANMELDEN | INFORMATIE:
Anita Kooij
info@beingmoved.nl
06-41144516
www.beingmoved.nl
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