Seminar

Circle Constellations
4 en 5 september 2018 in Delft
met Eelco de Geus

Dialogisch opstellingenwerk en ritueel in de jaarcirkel
Het leven is een natuurlijke stroom van verandering. Telkens volgt een nieuwe beweging: een
begin, een hoogtepunt, een moment van loslaten en van inkeer en transformatie. Het ontstaat,
stap voor stap, als we er ons mee kunnen verbinden en er in meegaan.
In deze twee dagen stappen we bewust in deze stroom. Loslaten wat voorbij mag zijn en het
nieuwe op ons laten toekomen. De persoonlijke vragen van de deelnemers staan centraal en
we stellen op in het veld van de jaarcirkel.
We werken met ‚circle constellations’; een speciale dialogische opstellingsvorm, die Eelco met
zijn vrouw Julia in de afgelopen 12 jaar ontwikkeld heeft. Het zijn opstellingen, waarin de
richtingen van de jaarcirkel de natuurlijke bewegingen van het leven symboliseren. We vinden
de rituelen die ons in contact brengen met de natuurlijke stroom van het leven en daardoor
een nieuwe beweging mogelijk maken.
Een seminar bedoeld voor mensen, die iets in beweging willen brengen: in zichzelf of in relatie
met anderen. Het kan gaan om gezondheid, om relatie binnen de familie of met een partner,
of om een wens om voller te leven, in overeenstemming met wie je bent en wat je doet.
Voor professionals is dit seminar een unieke mogelijkheid om de verbinding tussen systemischdialogisch en ritueel werk en Eelco’s geheel eigen wijze van begeleiden en zijn werk met ‚circle
constellations’ te leren kennen.

Werken vanuit verbinding

Eelco de Geus leerde o.a met Bert Hellinger, Jan Jacob Stam, Matthias Varga von Kibed en
Siegfried Essen en begeleidt sinds 15 jaar opstellingen. Hij leidt het centrum voor Leven in
Dialoog in Wenen, waar hij leeft met zijn vrouw en drie kinderen. Eelco geeft internationaal
seminars en begeleidt opleidingen voor systemisch- dialogische procesbegeleiding en
opstellingwerk. Bijzonder kenmerk van zijn werk is de integratie van zijn muziek, wat een
geheel eigen, zowel verdiepende als lichte dimensie toevoegt aan het opstellingenwerk.

Datum:
Plaats:
Tijd:

4 & 5 september 2018
Delft (Schipluiden- mooi landelijk gelegen)
Dinsdag 4 september 9.30 – 20.00 uur
Woensdag 5 september 9.30 – 17.00 uur

Kosten:

€ 325,- incl. BTW, incl. 2x uitgebreide
lunch en een diner op dinsdagavond.
minimum is 12 deelnemers, max. 18 deelnemers.

Deelnemers:

Aanmelding & Organisatie :Klik hier om je aan te melden.
Bel of mail gerust bij vragen Brenda Zwinkels: brenda@davotes.nl
tel. 06-39119006
Belangrijk: Aanmelden kan tot 10 augustus 2018. Deelnemers zullen dan gelijk op de hoogte
worden gesteld of er voldoende aanmeldingen zijn om het seminar door te laten gaan.

Werken vanuit verbinding

