
24 april 2015                           Cordium Nijmegen 

Core Energetica is een vorm van lichaamsgerichte psycho-

therapie 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 positieve veranderingen tot stand. 

Core Energetica gebruikt beweging, energie, adem en persoon-

lijke interactie om mensen bewuster te maken van wie ze wer-

kelijk zijn. Je zult ontdekken hoe je je hebt aangewend om je 

in te houden en zo onbewust afstand hebt genomen van veel 

van je natuurlijke creativiteit en energie. 

Wanneer 

Vrijdag 24 april 2015 

Ontvangst vanaf 09.30 uur 

Start 10.00 uur 

Einde 17.00 uur 

Waar 

Cordium 

De Ruyterstraat 65 

6512 GB 

Nijmegen 

Kosten 

€ 50 

inclusief 

koffie, thee en lunch 

(€ 35 van te voren te betalen 

en € 15 contant ter plaatse) 

Aanmelden 

Meld je aan via deze link 

of stuur een e-mail aan 

info@coreenergetica.nl 

Maak € 35 over op 

IBAN NL06 RABO 01678 50 687 

t.g.v. ReSpect 

onder vermelding van 

introductieworkshop 24 april 

Na betaling ontvang je een factuur 

Annuleren is mogelijk tot 

10 april via een e-mail aan 

info@coreenergetica.nl  

Onze algemene voorwaarden 

zijn van toepassing 

 

 

Vragen? 

mail naar info@coreenergetica.nl 

 

www.coreenergetica.nl 

Core Energetica Introductieworkshop 

Zelf-bewust-zijn 

Het thema van deze workshop is zelfbewustzijn. 

Onze aandacht is vaak bij van alles, behalve bij onszelf. We 

werken, zijn met anderen bezig, ervaren allerlei prikkels van 

allerlei kanten die onze aandacht opeisen. Aan het eind van de 

dag merken we dan ineens pas dat we moe zijn, of we krijgen 

hoofdpijn, spanningsklachten. Om te weten hoe het met je is 

en om goed voor jezelf te kunnen zorgen, heb je zelfbewustzijn 

nodig. 

Zelfbewustzijn is ook een centrale factor in ons vermogen stu-

ring te geven aan onszelf. Als je bijvoorbeeld niet door hebt 

hoe je irritatie zich aan het opbouwen is, word je overvallen 

door woede. Of je barst ineens na een kleinigheidje in tranen 

uit. Hoe meer je je bewust bent van je gevoelens en drijfveren, 

hoe beter je kunt kiezen in je handelen. Het is cruciaal in je 

vermogen om het leven naar eigen hand te zetten, vorm te 

geven zoals jij dat wilt. Het leven overkomt je niet, jij leidt het. 

In deze workshop gaan we werken aan ons zelfbewustzijn. Met 

behulp van oefeningen ervaar je wat er in je leeft, waarvan je 

het misschien nog niet wist. Welke aspecten van jou blijven 

verborgen, krijgen weinig plek bij jou? Dit aangaan kan als een 

risico voelen, maar uiteindelijk is het bevrijdend. Wat eerst nog 

niet mocht zijn, een belemmering leek, wordt hanteerbaar, 

komt zelfs ten dienste van jouw vermogen om je leven vorm te 

geven. 

De workshop is ook zeer geschikt voor mensen die er-

over denken de vierjarige Core Energetica Training 
(internationaal, voertaal Engels, start september 2015) 

of de tweejarige Transformatie Training (voertaal Ne-
derlands, start september 2016) te gaan doen. 

De workshop wordt geleid door Margreet Smit en 
Tanja Konig. Tanja en Margreet hebben beiden de 

opleiding bij NICE gevolgd en zijn nu docent in de 
Transformatie Training. Ze hebben allebei een eigen 

praktijk.   
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