
Iets met... dromen

Boodschappen van je innerlijk

Datum:

Periode:

Thema:

Organisatie:

Zaterdag 16 maart 2019

---

Persoonlijke groei & Ontwikkeling

itip, school voor leven en werk

Derde herneming wegens groot succes:

Dromen bieden een zicht op de wijsheid die verborgen ligt in de mens. Ons innerlijk heeft antwoorden

op onze vragen. Middels oefeningen, beweging en uitleg laat Bas Klinkhamer mensen zien hoe je

meer gebruik kan maken van deze bron van hulp en zal ook praktische tips geven over hoe je meer

contact krijgt met de dromenwereld. Verder zal hij een aantal droomsymbolen behandelen en

typische droomthema’s zoals nachtmerries, vallen, te laat komen, vliegen, niet kunnen spreken. Er is

ruime mogelijkheid om je eigen dromen in te brengen.

Schrijf in via ons formulier

 

samen met itip, school voor leven en werk



‘De droom ziet jou anders dan jij jezelf ziet’

--

Jung

Voor wie?

Voor iedereen die toegang wil krijgen tot zijn of haar wereld van dromen. 

Voor iedereen die verbinding wil maken met het potentieel aan innerlijke wijsheid dat daarin

verscholen ligt. 

Voor iedereen die zicht wil krijgen op die boodschappen uit je innerlijk, die erom vragen opgenomen

te worden in je dagelijkse bewustzijn

 

Iedereen droomt elke nacht verschillende malen. Al onthoud je niets van je dromen of maar een zeer

beperkt deel ervan, het feit dat je droomt heeft al een stressverminderende en helende functie.

Daarnaast hebben dromen ook een inhoud, willen ze iets vertellen aan de dromer. Dat gebeurt vaak in

beeldrijke, kunstige taal met daarin scenes die in het dagelijkse leven onmogelijk zouden zijn. Om deze

te ontrafelen en uit te leggen en om verschillende lagen in een droom te ontdekken is het van belang

je dromen te delen met anderen, zodat zij er hun licht op kunnen werpen. Kinderdromen,

nachtmerries, herhalende dromen, dromen die je niet loslaten, dromen van de afgelopen week en

nacht, ze doen er allemaal toe.

 

Door wie?

Bas Klinkhamer is directeur van ITIP School voor Leven en Werk in Nederland.

ITIP is een gerenommeerd instituut wat jaarlijks rond de 500 mensen begeleidt

bij hun persoonlijke ontwikkeling en in vele organisaties werkzaam is op het

gebied van persoonlijke effectiviteit. Bas was Dromendokter in het gelijknamige

tv-programma op de Nederlandse televisie en was te horen in vele

radioprogramma’s waarin hij dromen van mensen uitlegt. Hij publiceerde recent

de boeken ‘De Nachtelijke Reis’ en ‘Dromen en Nachtmerries’ en maakte de

DVD Het geschenk van je dromen. Hem aan het werk te zien is een beleving,

vanwege zijn intense en integere wijze van werken met dromen van mensen.

Neem een kijkje op onze kalender

(heerlijckyt.org/ontwikkelen) voor meer info over de inhoud

en praktische details van dit programma.

Heerlijckyt van Elsmeren Weg op Halen 2 - 3450 Geetbets
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