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Onze algemene voorwaarden 
zijn van toepassing 

19 februari 2016 

Core Energetica Introductieworkshop 

Core Energetica is een krachtige therapeutische benadering die een proces 
beoogt van heling en bevrijding van levensenergie. Het is een integratieve 
aanpak die werkt op alle levels van menselijk zijn: fysiek, emotioneel, 
mentaal en spiritueel. De methode is ontwikkeld door John Pierrakos en is 
gebaseerd op de psychologische theorieën van Freud, Jung en Reich. Doel is 
het intensiveren van levensvreugde, energie, vervulling en geluk. 

Ja tegen contact 

Hoe is het met jou? Waar ben je nu op dit moment? Vraag je dat wel eens 
aan jezelf? In alle rust, met elk antwoord welkom? Probeer het maar eens, 
als een soort van mini-retreate: haal een paar keer diep adem, laat even 
alles gaan waar je mee bezig was, en vraag jezelf van binnen af: hoe is het 
met mij? Waar ben ik nu? Voelt dat gek? Lang geleden?  

De aandacht zit vaak overal, behalve bij onszelf: e-mail, berichtjes op de 
telefoon, studie, vriend(in)en, televisie. En zelfs als deze er even niet zijn dan 
leiden we onszelf van binnen af, verhalen, emoties, gedachten, gedachten 
over gedachten. We zijn kleine beetjes van onszelf kwijt aan van alles, en 
nog wat. Er is altijd wel iets wat de aandacht vraagt. 

In die druk van buitenaf, vergeet je gemakkelijk om bij jezelf 'naar binnen' te 
gaan, naar de rust en openheid die we soms zo heerlijk kunnen voelen in 
een welverdiende vakantie. Toch is dat nodig, als je echt wilt weten hoe het 
met je is. Het voedt ons, het geeft ons richting, onze eigen richting. In de 
workshop 'Ja, tegen contact!' heb je een dag lang de tijd en de rust om weer 
helemaal contact te maken met jezelf. En door jezelf de ruimte te geven is 
er misschien ook weer ruimte om vanuit jezelf helemaal contact te maken 
met de ander.  

Kom meedoen! Gewoon voor jezelf! 

De workshop is ook zeer geschikt voor mensen die erover denken de 
vierjarige Core Energetica Training (internationaal, voertaal Engels, start 
oktober 2016) of de tweejarige Transformatie Training (voertaal 
Nederlands, start oktober 2016) te gaan doen. www.coreenergetica.nl 

De workshop wordt geleid door Meis Thewissen en Wietse Keeren.  
Meis Thewissen werkt sinds 2007 in haar eigen praktijk als core energetisch 
therapeut. Zij geeft internationaal les, en is naast leertherapeut ook supervi-
sor. Haar achtergrond ligt in journalistiek en management. Zij geeft workshops 
en traningen op het gebied van Leadership en is Executive Coach.  
Wietse Keeren is sinds 2007 een actieve beoefenaar van het Boeddhisme. Te-
gelijkertijd is hij getraind in Core Energetica, met een grote voorliefde voor 
groepswerk en mannenthema's. Daarnaast woont hij als Brabander in Amster-
dam en is operationeel manager bij een organisatie voor duurzame voedsel-
voorziening.  

maito:mtjthewissen@gmail.com
http://www.coreenergetica.nl/download/AlgemeneVoorwaarden.pdf
http://www.coreenergetica.nl/menu/Opleiding_nl.html
http://www.coreenergetica.nl/menu/Training_nl.html
http://www.coreenergetica.nl

