
Lieve lezer,

Vandaag start de “grote vakantie” zoals wij die in België kennen. 
Twee maanden leven in een ander ritme, zelfs als je werkende bent. 
De hele maatschappij gaat anders functioneren als de scholen dicht gaan
voor 2 volle maanden.
De kinderen zijn gewoon blij, sommigen krijgen 8 weken de tijd om minder
goede ervaringen te verwerken, maar het is vooral genieten van ‘niet
moeten’.

Tenzij je vakantieweken nu al volgeboekt staan met uitstapjes, kampen,
opvangpleinen, is er ‘tijd’ voor samen leven! Voor écht luisteren én op
avontuur gaan met je gezin en je medemensen. 
Sta eens even stil bij het feit of je genoeg ruimte ingebouwd hebt voor jezelf
ook, zodat je ko�er nu al niet overloopt en er nog voldoende YOU-time
overblijft!

Op seizoensretraite met alleen vrouwen!
 
Met Pur~Esse waren we net op damesretraite het weekend van 21, 22 & 23
juni. Dit werden to�e, zonnige dagen met mooie verbindingen. Onze dames
ontdekten een andere manier van begroeten, relaxeren, leerden zichzelf
beter kennen en kregen een mooie boodschap van zichzelf voor zichzelf



mee via hun soulcard.
Voor herhaling en uitbreiding vatbaar dus!
 
De volgende seizoensovergang trekken we ons opnieuw terug in Vlissingen
van 20 tot 22 september. U kan alvast inschrijven.
De winterovergang gaat door van 19 tot 21 december, dit was fout vermeld
in vorige nieuwsbrief waarvoor mijn excuses.
 
Deelnameprijs voor de herfstretraite zal € 333 tenzij u wil genieten van de
actieprijs aan €299.
Daarvoor dient u te betalen voor 1 augustus.

Aanmelden voor meer info via Pur~Esse of zie het FB event:
https://www.facebook.com/events/455690515234525/

Hier alvast een getuigenis van Lydie na de zomerretraite.

 

Zoals aan velen uitgesproken én dus eigenlijk beloofd…

er komen zomerworkshops dit jaar!

https://pur-esse.be/contact/
https://www.youtube.com/watch?v=Iu2ya6_qeE8&feature=youtu.be


13 juli: Kennismaking met opstellingswerk voor vrouwen met Pur~Esse
en Carine Knobbe.

Vrouwen dragen altijd teveel met zich mee. Is het niet in de handtas, dan
wel in de emotioneel/energetische rugzak.

We moeten toch ook altijd zorgen voor.. de ander.
Maar wanneer zorgen we voor onszelf? Wanneer is het genoeg? Wanneer
draaien we ons eens om en geven we terug wat niet van onszelf is.

Het is goed geweest het gesleur en gezeur uit familielijnen mee te slepen.
We ontdekken in opstellingswerk manieren om weer als Jouzelf verder te
gaan.
Carine en Myriam gaan samen op avontuur, ga je mee?

We komen bijeen van 10u tot 16u en brengen wat te eten mee voor een
Potluck op de middag. Samen delen en eens andere voeding proeven is ook
een avontuur op zichzelf vaak.

Deelnameprijs: € 85
Samenkomst om 9.30u te Senzis, Lodewijk van Berckenlaan 192, 2140
Borgerhout.
(korting van €5 als je inschrijft én betaalt voor 4juli op BE 71_0015489514-69
met vermelding 13 juli, je naam en telnr)
 



16 juli: Samen jullie zwangerschap beleven!
 
Een mooie zwangerschap belééf je... samen!
Mannen worden hierbij vaak over het hoofd gezien want de baby groeit
immers in mama's buik.

Toch groeit een baby ook mee in papa's hart en de volle aanwezigheid van
papa-to-be wordt erg op prijs gesteld daarbinnen.
Vaak zijn de intens geniet momenten die wanneer papa contact maakt met
de baby! Ook voor mama heel �jn.

Mijn eigen kleinzoon, Noah, werd steeds rustig als papa met hem in
interactie ging 's avonds als mama moe was van een lange dag werken met
gespartel daarbinnen als gevolg .

Hoe kan je nog beter contact maken als man met je kindje op komst?
Wat kan je voor elkaar betekenen om tot rust te komen waardoor ook je
baby meer relaxt daarbinnen?
En hoe zou het zijn als we papa eens verwennen en op de eerste plaats
laten komen deze avond?

We gaan eveneens het ultieme moment van leven naar de geboorte mee
opnemen in deze avond.
Tips voor papa's zodat mama's naar binnen kunnen keren op het moment
zelf.

Deelnameprijs: € 50 per koppel
(korting van € 5 als je inschrijft én betaalt voor 12 juli op
BE 71_0015489514-69 met vermelding 16 juli, je naam en telnr)
Wees er snel bij want we werken slechts met 5 koppels deze avond!
 



25 juli: Dag buiten de Tijd (in de Mayakalender)

Even time out voor jezelf nemen op de Dag buiten de Tijd!

We zetten de tijd stil op 25 juli en nemen de Tijd voor onszelf. Voor rust,
delen, gezelligheid, genieten, speelsheid, relax zijn, wandelen ….

We komen samen om 10.10u (want daar staan de meeste klokken op stil) in
Café Refuge op het Zimmerplein te Lier.
Auto’s kan je gratis parkeren aan CC De Mol en ook met de trein is Lier heel
makkelijk te bereiken.

Lunch is inbegrepen en afsluiten doen we voor het avondmaal.
Deelnameprijs: € 95 
(korting van €10 als je inschrijft én betaalt voor 10 juli op BE 71_0015489514-69
met vermelding 25 juli, je naam en telnr)

AUGUSTUS
workshops

 



Op zaterdag, 3 augustus lanceren we wat voor jonge ouders na de
BabyBoom van dit voorjaar.

Het was al in het nieuws, maar ook in mijn eigen omgeving werden er veel
baby’s geboren afgelopen maanden.
In vorige nieuwsbrieven kon je al lezen dat ik bezieler ben van het project
‘Babymakingcoaching’ waarin we jonge ouders, maar ook alle volwassenen
die met kinderen in aanraking komen, willen begeleiden naar een betere
toekomst voor onze kinderen.

Het begint allemaal met communicatie, vandaar dat Pur ~Esse en Senzis de
koppen bij elkaar staken en een zaterdagochtend voor kersverse ouders
lanceren.
Jonge koppels met een baby van 0 tot 12 maanden zijn welkom op 3
augustus van 10u tot 12u in de praktijkruimte van Senzis, Lodewijk van
Berckenlaan 192, 2140 Borgerhout.
Op het programma: Communiceren met je baby, lichaamstaal herkennen
en veel meer.

Elke baby die geboren wordt, heeft al een hele ervaringsweg afgelegd, van
het prille begin van de bevruchting tot de grote overgang van het leven in
water in de baarmoeder naar het leven op het droge buiten de
moederschoot.  Dat is best pittig !  

Je kan je voorstellen dat die baby’s al een heleboel te vertellen hebben... en
dat doen ze ook : via bepaalde manieren van huilen en via lichaamstaal
zullen baby’s trachten hun verhaal te delen met mama en papa.  Dit doen
baby’s omdat ze de fundamentele nood hebben begrepen te worden in
hun ervaringen.  

In deze workshop zullen we dus daarrond exploreren, zodat jullie als
ouders steeds meer subtiele expressies van jullie kind leren herkennen,
zodat het kind rust, geborgenheid en veiligheid vindt bij mama en papa.

Linda Dens, babytherapeut en Myriam Oorts, babymassage gaan samen
met jullie naar babytaal kijken.

Deelnameprijs: € 45
(korting van €5 als je inschrijft én betaalt voor 15juli op BE 71_0015489514-69
met vermelding 3 augustus, je naam en telnr)

 
Verder gaan we in augustus helemaal uit de bol en op

avontuur samen met ‘Mannen’.
Pur ~Esse gaat dus vreemd!

Het moet niet altijd vrouwen alleen zijn, want zonder mannen kunnen we
niet leven.
Vaak krijg ik het op mijn brood dat Pur~Esse alleen nog dingen aanbiedt
voor vrouwen, maar in het kader van het project Babymakingcoaching gaan
we vooral onderwerpen als communicatie in een groter perspectief zien.



Vandaar dat Christophe Denys en ikzelf ons wagen aan een gemengde
opstellingsdag. Met Rense Woets gaan we dan op zijn prachtige locatie in
Tongeren gemengd cirkelwerk introduceren.

Zondag, 4 augustus: Opstellingswerk voor man en vrouw, voor jong en
oud.

Christophe werkt in zijn praktijk ‘In balans’
(www.inbalansstekene.be/in_balans/partners) te Stekene mannen, hij doet
dit via mannenvuren, familie opstellingen en  droomanalyse.  

Samen nemen we jullie mee in een introductiedag voor familie
opstellingen. Veel mensen blijven weg uit hun respectievelijke familie
omdat er zware frustraties zijn/hangen.
Wat kan je daar zelf aan veranderen zodat je dit niet meer mee hoeft te
sleuren en met meer vrijheid in je eigen leven kan staan?

We starten om 9.30u met een uiteenzetting over wat, waarom en hoe
opstellingswerk gebruikt wordt, om in de namiddag enkele opstellingen te
beleven. Afronden doen we omstreeks 16u als de laatste opstelling is
afgelopen. De juiste locatie in Antwerpen zal later bekend gemaakt worden.

We houden de groep beperkt tot maximum 15 deelnemers, zodat we
voldoende aandacht kunnen schenken aan ieders noden. Dus snel
beslissen is een voordeel!

Deelnameprijs: € 85   (korting van €10 als je inschrijft én betaalt voor 15 juli op
BE 71_0015489514-69 met vermelding 4 augustus, je naam en telnr)

Vrijdag, 23 Augustus: Gemengd cirkelwerk met Rense Woets te
Tongeren.

Communiceren is voor mannen en vrouwen een probleem.
De ene komt van Mars, de andere van Venus wordt gezegd. Wat is we een
plek tussenin zouden vinden? Eentje waar Rense Woets ons begeleidt in
cirkelwerk met communicatie…

Op een prachtige locatie te Tongeren gaan we in zijn boomgaard ons op
ene andere manier verbinden. Door dieper naar binnen te gaan en
verbinding te maken met onszelf gaan we ook mooier naar buiten komen.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.inbalansstekene.be%2Fin_balans%2Fpartners&data=02%7C01%7C%7Cc1f9d0862d924a9da43f08d6fa50a496%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636971621593132973&sdata=sw5kJopbA3bwqL2L9xOBNJFrMSirVtmKH7Il1Ygw2kc%3D&reserved=0


Start om 10u in de Hoeve de Ezelsbeek en graag zien we iedereen iets
meebrengen voor de lunch zodat we een Potluck kunnen organiseren. 
Tongeren is een prachtige plek om ook een weekend te spenderen als je zin
hebt, er zijn veel B&B’s in de buurt.

Deelnameprijs: € 85   (korting van €10 als je inschrijft én betaalt voor 23 juli op
BE 71_0015489514-69 met vermelding 4 augustus, je naam en telnr)
 

Dit was een lange maar rijke nieuwsbrief voor één keertje.
Alle activiteiten zijn ook terug te vinden via facebook.
Tot kijk op één van deze interactieve dagen en een hele �jne vakantie
gewenst!
 

Bedankt  en tot de volgende nieuwsbrief!

Hartelijke groeten,

Myriam
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