
24, 25 en 26 oktober 2014                            

Core Energetica is een vorm van lichaamsgerichte 

psychotherapie die tot doel heeft het zelfbewustzijn 
te versterken, gevoelens te verdiepen en innerlijke 

kracht te laten groeien. In relatief korte tijd wordt 
de vitaliteit en de energie verhoogd en komen er po-

sitieve veranderingen tot stand. 

Core Energetica gebruikt beweging, energie, adem 

en persoonlijke interactie om mensen bewuster te 
maken van wie ze werkelijk zijn. Je zult ontdekken 

hoe je je hebt aangewend om je in te houden en zo 

onbewust afstand hebt genomen van veel van je na-
tuurlijke creativiteit en energie. Je ervaart hoe je je 

energie weer voluit kunt laten stromen. Dit heeft 
een positief effect op je zelfvertrouwen, levenslust, 

creativiteit en expressie. En op je dagelijks functio-
neren, je relaties, vriendschappen en werk.  

Wanneer 

Start: 

vrijdag 24 oktober 10.00 uur 

Einde: 

zondag 26 oktober 16.00 uur 

Aanmelden 

Stuur een e-mail met je naam,  

adres en telefoonnummer aan 

info@coreenergetica.nl 

en maak € 250 over op 

Core4Core, Nederasselt 

IBAN: NL65RABO0374835403 

Kosten workshop 

€ 250 

 

Kosten verblijf 

€ 85 zonder overnachting 

€ 125 met overnachting 

(ter plekke te betalen) 

Waar 

Cordium 

De Ruijterstraat 65 

6512 GB  Nijmegen 

Core Energetica Introductieweekend 

Voor wie is de introductie bedoeld? 

De workshop is bedoeld voor mensen die kennis wil-

len maken met Core Energetica. Doe inspiratie op, 

maak contact met jezelf en anderen, lach, huil, laat 
je ontroeren en maak plezier! 

 
Het weekend is ook geschikt voor mensen die erover 

denken de tweejarige Transformatie Training te 
gaan doen. Dit is het tweede weekend van de trai-

ning en het is nog mogelijk in te stromen voor de he-
le training. Het weekend vindt plaats in dezelfde set-

ting als de Transformatie Training, dus je maakt ken-
nis met de sfeer, de teachers, de locatie en de groep.  

www.coreenergetica.nl 

De workshop wordt geleid door Marcel Vos en Meis 

Thewissen. Meis en Marcel hebben beiden de opleiding 
bij NICE gevolgd en zijn nu docent in de Transformatie 

Training. Ze hebben allebei een eigen praktijk.   

Transformatie Training 

Meer informatie over de Transformatie Training vind je 

op de website en in de brochure.  

mailto:info@coreenergetica.nl
http://www.coreenergetica.nl/menu/Training_nl.html
http://www.coreenergetica.nl/
http://www.coreenergetica.nl/menu/Training_nl.html
http://www.coreenergetica.nl/download/FlyerTransformatietraining.pdf

