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Dieper wortelen in jezelf. 
Dieper wortelen in je helperschap. 
Dieper wortelen in je spiritualiteit. 

 
 

 
Een verdiepingsgroep.  
Voor reisgenoten die al wat langer op pad zijn, maar voelen hoe wezenlijk het is 
zichzelf wakker te houden. Bewust te blijven. Doorgaand op onderzoek te zijn. 
Zodat alles van jou én jouw helperschap plek kan krijgen en plek blijft houden.  
 
Toewijding. 
Je weet dat het inzet vraagt om je bewust te blijven. Om te blijven onderzoeken 
wat er in je leeft en tot uitdrukking wil komen. Dat is een doorgaand proces. En 
blijft doorgaand aandacht vragen. Zodat jij doorgaand jouw instrumentschap, 
jouw helperschap, in kunt zetten. Zodat jij doorgaand dat wat jij te doen hebt 
naar buiten kunt brengen. Daar voller in kunt worden. Dat voller in het licht 
kunt brengen. En je vanuit deze basis dieper kunt wortelen in je spiritualiteit. 
Datgene waar je altijd op terug kunt vallen en waar jij je door kunt laten leiden. 
 
Metgezellen. 
Dat hoeft niet alleen. Dat mag samen. We gaan in deze groep – een 
leerlingenkring - een langere lijn aan met elkaar. We leren van en met elkaar. 
Waarin het individueel dieper wortelen in je helperschap en jouw eigen 
spiritualiteit centraal staat. Ik zal je op liefdevolle en scherpe wijze voor gaan en 
ondersteunen zodat jij beide dimensies verder in praktijk kunt brengen. 
 
Doorgaande lijn 
We zien elkaar in 2023 doorgaand (eens per twee maanden), zodat er een plek is 
waar jij terug kunt keren naar jezelf, jouw diepte en jouw bezieling. Je houdt 
jezelf scherp en neemt verantwoordelijkheid door terugkerend op deze plek in 
contact te zijn met jouw helperschap. In welke vorm dan ook.  

 
What’s in? 
• 5 avonden van 19.00u - 22.00u.  
• 1 lichtkaart voor een individuele sessie. 
• Afwisselende werkvormen waarbij ik aansluit bij dat wat er in het individuele 
proces en groepsproces leeft. 
• Een werkplaats waar ruimte is om zowel te oefenen en te onderzoeken, als 
ook jezelf en jouw helperschap in te brengen.  
• Een onderzoeksveld waarin helperschap en licht wordt samengebracht om te 
ontdekken wat daar zowel bij jou individueel als in de groep geboren wil 
worden. We sluiten vanuit vertrouwen aan bij dit proces van niet weten, volgen, 
leiding aanvaarden en laten ontvouwen. 
• Een doorgaande lijn met mij waar je in contact kunt komen (in welke vorm dan 
ook) over wat jou bezighoudt. Je mag me hiervoor schrijven of bellen.  
 
Investering 
De investering die je doet is €450,- (6x€75,-) excl. btw voor een jaar. Je stapt in 
voor heel 2023, maar kunt uiteraard in termijnen betalen. Aan het eind van het 
jaar besluit je of je in 2024 opnieuw instapt. We starten bij minimaal vier 
deelnemers. Als je vragen hebt of van gedachten wilt wisselen: schroom niet om 
contact op te nemen. Ik zie uit. Naar jou en jouw volle licht. In 2023!  
 
Met liefs, 
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