
 
Korte cursus:  

 
Meditatie en Coaching in een kleine groep  

 

 
 

 thuiskomen in jouw zorgeloze aard en van daaruit 
kijken waar je mee zit 

 
Wat? 
Deze ochtend is een moment voor jezelf, voor meditatie, voor ontspanning en het 
kijken met heldere blik naar iets waar je mee zit.  
 
Ik werk vanuit Zijnsoriëntatie, een modern westers Levenskunstpad, waarbij 
oriëntatie op Zijn uitgangspunt is. Als je contact maakt met Zijn, de inherent vrije 
aard van jouw wezen, wordt je blik ruimer en er ontstaat er direct inzicht.  
 
Zijnsoriëntatie is ook vormgegeven vanuit westerse psychologie en psychotherapie 
en de combinatie met Zijn maakt het voor coaching een prachtig instrument. Het 
grote verschil met andere manieren van coaching is dat ik niet start vanuit het 
probleem. Nee, we gaan kijken vanuit jouw ruime blik, die niet met het probleem 
geïdentificeerd is. Dit geeft inzicht, duidelijkheid en creëert rust. Van daaruit maken 
we concreet welke stappen jij kunt gaan zetten in je dagelijkse leven. Kijkend vanuit 



de rijke Zijnsdimensie geeft inzichten die je eerder onmogelijk had kunnen 
bedenken. Problemen worden gevoelsmatig minder belangrijk, je hangt jezelf er niet 
meer zo aan op, je bent er losser van en dat gaat vanzelf.  
 
Einstein zei het al ‘je kunt een probleem niet oplossen vanuit de optiek waarin het 
gecreëerd is’ en dat is wat we doen!  
 
Indeling ochtend 
We starten de ochtend met een meditatie en oefeningen waarin je écht contact 
maakt met jezelf, waardoor je helder, blij en ontspannen wordt. Na een korte pauze 
coach ik jullie éen voor éen. Degenen die niet gecoacht worden doen mee en mogen 
ook reageren vanuit hun eigen ruime blik, die ze dan direct oefenen. Dus je oefent 
jouw ruime houding de hele tijd door en deint mee op elkaars inzichten. De sfeer is, 
net als in mijn meditatielessen, respectvol, open en vanzelfsprekend vertrouwelijk. 
 
Een Cadeautje voor jou! 
Deze ochtenden zijn écht een moment voor jezelf en voor wat belangrijk is in jouw 
leven. De sfeer is altijd mooi en je komt er blij en voldaan vandaan. Dit programma is 
een beproefd concept van de School voor Zijnsoriëntatie waaraan ik, als leraar aan 
opgeleid ben.  
 
Een korte serie van drie keer met dezelfde groep: 
 

● Hoelaat en wanneer: zaterdagochtend 25 maart, 22 april, 20 mei van 10.00 
uur tot 13.30 uur  

● Deelnemers: de groep telt 3 deelnemers (drie x dezelfde deelnemers) 
● Vergoeding: de kosten zijn €125 per persoon voor drie ochtenden (inclusief 

koffie, thee en koek) voor aanvang te voldoen 
● Waar: Caspar van den Broek Fysiotherapie, Hofstukken 102, Uden 
● Meer informatie over mij www.eengelukkigmens.nl  
● Contact www.eengelukkigmens.nl  

 

http://www.eengelukkigmens.nl/
http://www.eengelukkigmens.nl/

