
  
 

Mindfulness Verdiepingscursus 

Veel mensen zoeken naar een manier om het geleerde uit de Beginnerscursus vast te houden en te 

blijven toepassen. In de verdiepingscursus worden de thema’s uit de Mindfulness Beginnerscursus 

verder uitgediept en aangevuld met oefeningen en inzichten vanuit de boeddhistische (yoga)filosofie 

en chakrapsychologie. We gaan op een dieper niveau aan de slag met onze belemmeringen, 

gedachten, gedragspatronen, energie en emoties en leren onszelf nog beter kennen. Deze cursus 

biedt praktische handvatten en inzichten voor een gelukkiger en ontspannen leven.  

De cursus bestaat uit acht opeenvolgende bijeenkomsten van 2 tot 2,5 uur. In het eerste uur wordt 

ruimte gegeven voor reflectie op de lesstof en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen. Het 

tweede uur is gericht op de theorie, meditatie en yoga-oefeningen. Na de les is een kort nagesprek 

met een kopje thee.  

Globale opbouw van de Verdiepingscursus 

De cursus kent een logische opbouw en is praktisch van aard. De structuur van het chakrasysteem 

wordt gebruikt als een soort “kaart” en vertaald naar de westerse psychologische begrippen van 

karakterstructuur en persoonlijke ontwikkeling, zoals de vorming van onze identiteit, persoonlijkheid 

en zelfbeeld. De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod: 

 Ons systeem ontdekken 

  Lichaam en materie 

  Verandering en polariteit 

  Wilskracht en autonomie 

  Liefde en relaties 

  Communicatie en expressie 

  Verbeelding en inzicht 

  Zelfbewustzijn en integratie 

De verdiepingscursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Mindfulness en zich daar 

verder in wil ontwikkelen, en voor mensen die handvatten zoeken voor een gelukkiger leven met 

meer balans en harmonie.  

Ons systeem ontdekken 

Als je aan iemand vraagt: “Wie ben jij?”, antwoorden veel mensen in termen van “Doen”: ik ben 

brandweerman, ik ben secretaresse, of ik ben accountant, enzovoort.  Veel mensen identificeren zich 

met  wat zij doen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld met hun werk.  Het antwoord gaat dan over wat 

je doet in de maatschappij, welke rol je vervult en welke vermogens en capaciteiten je daarvoor 

nodig hebt.  Maar dat heeft niets te maken met wie jij – van binnen – bent. “Wie ben je” is een basale 

levensvraag, die te maken heeft met “Zijn”.  In deze cursus gaan we verder op zoek naar onze 

innerlijke bron, onze identiteit, en ontwikkelen we meer bewustwording over onszelf.   

 



  
 
In de Beginnerscursus hebben jullie geleerd hoe je kunt mediteren, hoe je afstand kunt nemen van je 

gedachten en hoe je kunt omgaan met stress en angstgevoelens. Daar heb je inmiddels wat ervaring 

mee opgedaan. Zo heb je ook kunnen ervaren dat je tijdens de meditaties vaak wordt afgeleid door 

je Denker. De Denker is een machtige “saboteur”: hij is constant aanwezig en houdt ook niet op met 

denken: denken is immers ook zijn taak! Ophouden met denken is dan ook niet mogelijk.  

In tegenstelling tot wat Descartes vroeger geloofde: ‘ik denk dus ik ben’, geloven wij tegenwoordig 

veel meer dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, als één systeem.  In deze 

Verdiepingscursus gaan wij op zoek naar onze eigen spirituele bron, met als doel om meer verbinding 

te kunnen maken tussen lichaam en geest, zonder oordeel. Dat doen we aan de hand van het 

systeem van de chakrapsychologie, kosmische wetmatigheden vanuit de yogafilosofie en 

hedendaagse inzichten vanuit de Westerse psychologie. We leren luisteren met ons verstand naar 

ons hart, en krijgen meer inzicht in onze eigen gedrags- en denkpatronen.  

We gaan ook aan de slag met energie en emoties. We gaan op reis door de vele dimensies van ons 

eigen Zelf, en deze reis zal je naar een transformatie van bewustzijn voeren. De zeven kleuren van de 

regenboog symboliseren zeven trillingsmodaliteiten van het menselijk bestaan – energiecentra die in 

ieder van ons bestaan. De reis voert ons langs allerlei gebieden van het leven, variërend van het 

somatische niveau van fysiek en instinctief bewustzijn, het intermenselijke niveau van sociale 

interacties en uiteindelijk naar de meer abstracte niveaus van persoonlijk bewustzijn.  

Deze cursus wordt éénmaal per jaar gegeven en start in de maand november. Ik verheug me op jullie 

deelname! 

Lesdata en kosten 

De eerstvolgende Verdiepingscursus start op woensdagavond 23 november 2016.  

De lesdata zijn: 

23 november    11 januari 2017 

30 november    18 januari 2017 

7 december    25 januari 2017 

14 december 

21 december 

 

De lestijden zijn van 19.30 tot ca. 21.30 uur. De groepsgrootte is maximaal 6 personen. 

De kosten voor deze cursus bedragen € 296,00, inclusief werkmap en boek (De kracht van 

het NU, van Eckhart Tolle).  

Vergoeding door de zorgverzekering is mogelijk.  

Aanmelden: per mail info@reflectacoaching.nl, per telefoon 06 4621 6903 of via het 

aanmeldingsformulier op de site 

mailto:info@reflectacoaching.nl

