
Seizoenscursus  Winter-, Lente-, Zomer- en Herfstgevoel 

De seizoenscursus heb ik ontwikkeld, omdat veel mensen stilstaan bij een seizoenswisseling. Een seizoen lijkt 

ook bij een bepaald gevoel te horen. Een korte cursus van 4 bijeenkomsten geeft je de vrijheid je ergens in te 

verdiepen, zonder je meteen vast te leggen op veel bijeenkomsten. En als je wilt kun je later deelnemen aan 

een ander deel. De cursus wordt gegeven in kleine groepen van 3 – 8 personen. 

Alle seizoenen is de grote lijn van de bijeenkomsten: 

jezelf ontwikkelen om zelf de regie over je leven te 

houden. Om contact met je eigen kracht te voelen en 

dit in te zetten in je leven. Dit geeft je energie. Ik 

gebruik wel de omschrijving MOVE. MOVE staat voor 

Mindfull Ontwikkelen van Vrijheid en Energie.  

Ervarend leren 
Ik verzorg de cursus op de manier van het ervarend 
leren. Dat is leren door doen, door oefeningen te 
doen en de ervaring die je opdoet te verwerken. Het 
verwerken doe je deels in gesprek met anderen, deels 
voor jezelf. Waar nodig vertel ik over de achtergrond, 
maar theorielessen krijg je niet. Veel mensen zijn al 
hele dagen bezig met denkwerk, piekeren en puzzelen.  
 

Winter 
Bij de winter hoort het aarden, een pas op de plaats. 
Waar sta je eigenlijk? Hoe is het op dit moment? 
Waar vertrouw ik op en wat zijn mijn wortels? 
Onderzoek wat je waardeert in jezelf, in je contacten 
met anderen en in je activiteiten. Wat wil ik wel en 
wat wil ik niet? Zo ontstaan voornemens om te doen 
wat goed voor je is.  
 

Lente 
Bij de lente hoort het ontluiken, wat in de knop staat 
gaat open barsten en laat zich zien. Wat verlang ik 
eigenlijk wie ik wil zijn? En hoe dat verschilt in 
relatie tot naasten, op mijn werk in mijn vrije tijd. 
Welke voeding hebben de knoppen nodig om tot 
bloei te komen?  
 

Zomer 
De zomer is het seizoen van de warmte en de 
openheid. Wat is er nodig om je meer open te 
stellen, welke muurtjes heb jij staan en waarvoor 
dienen die? Hoe stel je je grenzen als je meer open 
bent? De zomer is van het contact en geliefd willen 
zijn. De verbinding aangaan. 
 

Herfst 
De herfst is het seizoen van het loslaten en 
afschudden wat niet meer bij je past. Het heeft te 
maken met weerstand bieden en nee zeggen. Soms 
stormt het van binnen en hoe breng je dat 
zorgvuldig in contact? Pas als je met slechte 
gewoontes stopt, kan er iets nieuws ontstaan. Maar 
van sommige gewoontes houd ik te veel …  
 

 
 
Inschrijving en kosten 
Je schrijft je in door te mailen info@therapiedoetinchem.nl of bel 06-37324798, waarna je een bevestiging 
van je inschrijving krijgt.  
Kosten voor 4 avonden van 20 – 22 uur zijn € 75,- incl. koffie en thee. 
Heb je eerder een seizoenscursus meegedaan dan is een vervolginschrijving € 65,-. 
Inschrijving per 2 personen is € 70,- p.p. 

Mindfull,  omdat je je bewust bent van wat je  
 wil, wat je kan, wat je voelt en wat je doet.  
 
Ontwikkelen,  omdat ik je niet zal zeggen wat je 

moet doen, maar ik biedt professionele steun 
bij de stappen die je zelf kiest. 
 

Vrijheid,  omdat je dan dicht bij jezelf bent.  
Als je je vrij voelt om je te binden is het een 
mooiere binding dan wanneer je je er niet vrij 
in voelt. 

Energie,  wanneer je je minder laat 
 belemmeren, dan komt er energie vrij om  
dat te doen wat goed voor je is. 
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