
  

      

 

Cirkel van dialoog 

Het jaar rond met jouw persoonlijke thema 

 

 

Ik nodig je uit van seizoen tot seizoen het jaar rond te 

gaan met jouw vraag, verlies of met datgene dat 

aandacht behoeft. Elk seizoen schijnt haar eigen licht op 

jouw thema, doet een specifiek appèl op je en heeft jou 

iets te bieden. 

                                                                                                          

Van nature wordt een bedding geboden voor zaaien, 

kiemen, groeien, bloeien, oogsten, rusten en verteren. 

Gerelateerd aan je dagelijkse functioneren en wel-zijn.  

De cirkel van dialoog is bedoeld voor diegenen die het 

vermogen tot zelfreflectie hebben en het als een 

verrijking ervaren om in uitwisseling stil te staan bij werk- 

en levensvragen. Daar ook plezier aan beleven en 

energie uit putten. Voor mensen die (willen) leven vanuit 

mogelijkheden. Voor hen die op dit moment behoefte 

hebben aan ruimte en inspiratie, buiten de dagelijkse 

hektiek om. 

We werken met opstellingen en beelden, beweging en 

waarneming, creatief vermogen en stilte. Zowel binnen 

als buiten, zowel samen als individueel. In dialoog met 

elkaar en jezelf. Gevoed met gerechten van het seizoen.                                                       

Met als resultaat dat je (weer) met hart en ziel zin geeft 

aan jouw (werkende) leven. Met ruimte voor passie en 

plezier, kracht en kwetsbaarheid, moed en bewust-zijn. 

Zodat jouw kringloop van werken en leven door het jaar 

heen een nieuwe balans kan vinden.       

                                                                                        

 

 

Kalender 6 vrijdagen | 2015 | 18 september, 6 november                                                                                                                                                                                               

|                                   | 2016 |15 januari, 4 maart, 22 april, 24 juni                                                                                                                                                                                

Om 9.30 uur welkom met koffie & appeltaart. Programma 10.00 – 16.00 uur. Inclusief intake 

gesprek en verdiepend individueel gesprek op afspraak onder de Linde. 

                                                                                                                                                               

Procesbegeleiding  Marjanska Leeuwerik                                                                                         

Locatie Onder de Linde, Sportparkweg 8, Laren, Gelderland 

Particulier tarief  €795,- (excl. BTW) |   Zakelijk tarief  €1995,- (excl. BTW)                                             

Als de kosten een belemmering zijn om te komen, neem dan toch contact op! 

 Informatie of opgave  www.leeuwerikonderdelinde.nl  |  06 3087 1620  

Nadere informatie en opgave: info@leeuwerikonderdelinde.nl 

http://www.leeuwerikonderdelinde.nl/

