WORKSHOPS

INHOUD

In het kader van het openmindhuis worden verschillende

• zero-energy field en de connectie met denken

workshops georganiseerd. Workshops die jaarlijks door

• frequenties en energieën

mijzelf worden georganiseerd zijn NLP & frequenties en

• werken met stemvorken en pendel

Systeemopstellingen. Hiernaast worden er diverse andere

• aura’s en chakra’s, zien en voelen van energiën/trillingen

workshops en trainingen georganiseerd.

• de invloed van frequenties op je denken en gedrag

Op openmindhuis.nl vind je alle workshops in de agenda.

• de invloed van frequenties op het fysieke lichaam
• bewust toepassen van energieën/frequenties

NLP & FREQUENTIES:

• frequenties en NLP

In deze 1-daagse workshop ga ik dieper in op trillingen,

Een workshop voor iedereen die erin geïnteresseerd is om

frequenties, vibraties en energieën. Hoe kan het dat je

méér te weten. Een dag voor NLP-ers en niet NLP-ers.

soms dingen ‘weet’ voordat ze gebeuren? Soms voel je
‘iets’ dat niet van jou is. Wat is de invloed van denken
op de energie die je uitstraalt? En hoe beïnvloeden
frequenties jou? Allemaal vragen die we gaan uitdiepen en
misschien heb je nog meer vragen.

Ik ga je vertellen wat Ben en ik in meer dan 40 jaar

RAVISIE

onderzocht hebben. Wat zegt de Wetenschap, wat is er

Bas Licher

bewezen en wat is onzin in de wereld van het spiritueel
denken. En wat is de connectie tussen de quantum
theorie en Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)?

postadres: Nijenheim 6409
3704 BN Zeist
030 699 02 50
post@ravisie.nl
ravisie.nl

SYSTEEMOPSTELLINGEN

INHOUD

Het idee voor systeemopstellingen is een afgeleide van

• wat zijn systeemopstellingen

het psychodrama, ontwikkeld door Jacon Moreno. O.a. op

• de voorwaarden voor het werken met energiën in

basis van het psychodrama ontwikkelde Virginia Satir haar
‘systeemtherapie’. Als één persoon met een probleem
kwam, behandelde ze het hele gezin.

systemen
• de verschillende vormen voor het werken met
systemen

Deze werkwijze bleek zeer effectief en werd later

• het sturen van een systeemopstelling

door Richard Bandler en John Grinder bestudeerd. De

• afronding en nazorg

manier waarop Virginia Satir werkt, heeft een grote

Deze workshop staat open voor iedereen. Wil je

invloed gehad op de ontwikkeling van Neuro Linguïstisch

leren om met systeemopstellingen te werken, ben je

Programmeren (NLP).

geïnteresseerd om meer te weten, of heb je misschien
een vraag/probleem waarvoor je een opstelling wilt doen,

Bert Hellinger kwam later (via een Zwitsers echtpaar) in

meld je dan aan voor deze workshop.

aanraking met systemisch werken en heeft in Europa veel

Meer informatie en het aanmeldformulier vind je op

bekendheid gegeven aan zijn “familieopstellingen”.

openmindhuis.nl (op de website van ravisie.nl).

In deze workshop leg ik uit wat de principes zijn
van systeemopstellingen. Wat de manier is om de

WORKSHOPGEGEVENS

interpretatie zo zuiver mogelijk te houden, welke
informatie wordt verstrekt aan de opgestelde

Werktijden:	10.00u tot 17.00u

deelnemers, hoe je een systeemopstelling stuurt (welke

Trainer:		

Bas Licher

vragen je stelt) en hoe je met de ‘vragensteller’ omgaat

Plaats:		

RaVisie, ‘t Atelier

gedurende het proces en erna.

			

Meent 13, 3931 MD Woudenberg

Bas:

06 46 15 64 64 of bas.licher@ravisie.nl

WORKSHOPS
kennis voor iedereen

