Training Opstellingen voor de ziel

Ervaringen oud-deelnemers:

" Marjan is iemand die met beide benen
op de grond staat, duidelijk, eerlijk,
betrokken en zonder poespas. Het is hard
werken in de training maar je kunt altijd
op haar terugvallen. Ik vind het een
enorm cadeau aan mijzelf om deze
training te volgen."
Ciska

"Ik heb Marjan ervaren als een zeer
bevlogen, betrokken en bezielde coach.
Ze voelt feilloos aan wat er gezien,
gevoeld en ervaren mag worden
waardoor er een veilige bedding ontstaat
voor diepgaande processen. Ze durft je te
confronteren en reikt en raakt precies
datgene aan waardoor je aangemoedigd
wordt volledig jouw eigen proces in te
stappen. Met altijd daar weer die
volledige onverdeelde persoonlijke
aandacht die onontbeerlijk is!"
Daniëlla

Marjan Tabak is een verzamelaar van
informatie uit verschillende werelden die
zij vormt tot één database. De
gebundelde informatie past ze toe in de
wereld van kinderen- jongeren- oudersvolwassenen - het onderwijs en
bedrijfsleven.
Ze doet dit met 'Beide benen op de
grond', nuchter, helder, humoristisch,
doeltreffend. In haar trainingen en
coaching windt ze er geen doekjes om.
Hier 'mag' je van houden of niet, dit is
hoe ze is.
Kinderen hebben altijd een streepje voor.

"De training Opstelling voor de ziel
laat zich door mij niet vangen in een mooi
verhaal, daarom de volgende woorden:
mooi- grensverleggend – verdieping –
veiligheid - zeer goede begeleiding –
eerlijk – helderheid - dankbaar "
Stephanie

Marjan: "Je hoeft maar twee
vaardigheden te leren dit leven: Moedig
en Dapper zijn, let's go!"

Heb je zin om te gaan werken in deze
training, neem dan contact met mij op:
Telefoon: 06-55135776
E-mail: info@beidebenenopdegrond.nl
Web: www.beidebenenopdegrond.nl

Training Opstellingen voor de
ziel

Opstelling: Karma, bij wie mag je ‘goed
doen’

8e Zielengroei – Donkere kant

4e dag Ontmoetingen

Uitleg over medelijden - normen en
waarden – rouw – omarmen van emoties

Het verzamelen van de gidseninformatie

Uitleg over donker & licht in jou

Opstelling: Je tweelingziel

Opstelling: Pad van Vergeving – Mildheid
– Mededogen

Opstelling: Ontmoeting van je eigen
‘ellende’

Opstelling: Zuivering van je licht

1e dag Introductie -

5e dag Ziel versus Geest

9e dag En nu?

Introductie programma

Uitleg conflicten ziel & geest

Opstelling: Pad van jouw toekomst

Ontmoeten van de deelnemers in dit
leven en herkennen uit vorige levens

Leren informatie uit werelden verzamelen
voor je medecursist: Wat komt hij/zij hier
nu doen op aarde?!?

en opnieuw

Leren informatie verzamelen van de
gidsen en het systemisch veld
Opstelling voor de ziel: Jouw zielenreis
en ontmoeting met de ouders van je ziel
en je gids

2 dag Informatie en krachtplaats
e

Jouw rol als ‘informatieverzamelaar’
Welke hulpbronnen zijn er voor jou
Wie is er hier nu de baas?
Je zielengroei, waar bevindt jij je nu?
Opstelling: Hulpbronnen
Opstelling: Fases van de Zielengroei

3e

dag Belastende opslag

Onverwerkte emoties uit vorige levens,
belastende opslag noemen we dat
Opstelling: Belastende opslag in ‘t Hier
en Nu

Opstelling: Uitkomst opstellen in een
Zielenopdracht-opstelling

Opstelling voor de ziel: Jouw zielenreis
en ontmoeting met de ouders van je ziel
en je gids

6e dag Persoonlijke groeidag
Opstelling: Wat er voor jou aan de orde
is, wordt vandaag opgesteld.
Elke deelnemer krijgt zijn eigen
opstelling.
Max acht persoonlijke opstellingen die ik
begeleidt. Ervaren, ondergaan en leren
van jezelf en de ander.

"Als de ziel spreekt, krijgt de geest
antwoord. Met het antwoord stopt je
lijden en begint je leiderschap”

7e dag Boontje komt om z’n loontje
Uitleg over jouw lot, andermans lot en
hét lot.

Informatie

Opstelling: Het Lot

Ervaring vanuit het systemisch werken is
niet vereist. Je hoeft ook niet spiritueel
ontwikkeld te zijn.

Opstelling: Gewijzigd Lot

Wat wel fijn is als je aanmelding vanuit je
hart en ziel komt.

