DE ACADEMIE VOOR PRAKTISCHE MYSTIEK

LEERGANG VOOR PRAKTISCHE MYSTIEK
Welkom.
De leergang is gericht op mensen die met mensen werken.
We reiken je praktische instrumenten, concrete handvatten voor je
dagelijkse werk. We doen dit vanuit verschillende paden van de
mystiek. Deze paden verwijzen naar persoonlijke ervaringen die niet
te delen zijn, naar de stilte tussen de klanken, de leegte tussen de dingen, het onnoembare
van de taal. We begeven ons niet op de spirituele snelweg naar Verlichting. Je mag er
gewoon zijn.
Van daaruit bieden we je een verblijf aan in de oase aan de IJssel, een plek waar je welkom
bent, om op een veilige manier op avontuur te gaan, een plek waar je kunt ervaren dat je
deel bent van een veel groter geheel.
We vinden dat de tijd rijp is om ànder onderwijs aan te bieden, onderwijs met gebruik van
àlle menselijke mogelijkheden. Omdat wij plezier beleven aan het ont-moeten met jou.
“De vleugels die je nodig hebt zijn eindeloos om het luchtruim te verkennen, maar hier op aarde is ook
van alles te doen”, Jacqueline Wolvetang

Praktische instrumenten op paden van de mystiek.
Met behulp van concrete oefeningen en praktijkvoorbeelden verdiep je op een nuchtere
manier je intuïtieve vermogens, je bewustzijn en communicatieve vaardigheden. Je oefent
met de mogelijkheden daarvan, afgestemd op jouw persoonlijke leervragen en op je
functioneren als sociaal wezen. Je leert je vitaliteit en zintuiglijkheid, je gevoel, innerlijk weten
en spiritualiteit op een betekenisvolle manier met elkaar te verbinden, zodat je in
verwondering je eigen overtuigingen aanschouwt en met ontzag naar de schepping kijkt,
zodat je het universum en jezelf kunt verkennen met je zesde, of je twaalfde zintuig.
Met behulp van je verruimde intuïtie en inzicht
ontwikkel je nieuwe methodes om je eigen
levenskoers te vinden en zelfsturend leiderschap:
waarderend management binnen de stroom van je
organisatie, met je hart open, afgestemd op de ander:
flow. Vanuit het wezenlijke contact kun je naar buiten
treden en gebruik maken van de verschillende
handvatten die je krijgt aangereikt. Zodat jouw unieke
manier van zijn en handelen vrij kan komen.
”Kijk naar je werk met een glimlach”, Jos van Wijk
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Levenskunst, kennen en kunnen.
We beschouwen mystiek als een activerend principe dat verankerd is binnen je
maatschappelijke functioneren, als een impuls tot persoonlijke verantwoordelijkheid, tot
ontmoeten, verbinden, scheppen van waardegemeenschappen. Het draait om de ontmoeting
met de ander, in de wetenschap dat je in je kern onkenbaar bent en toch samen onderweg.
De leergang is gericht op het werken met mensen, als een
sociale kunstvorm. Het gaat om een creatief proces waarbij
je maatschappelijke werkveld dienst doet als canvas. Op
dat doek verschijnen je medemensen als unieke
persoonlijkheden met eigen stand-punten, als onderscheiden kleuren binnen het alomvattende informatie-veld.
Daardoor veranderen verschillen van problemen in
ontwikkelingskansen. Zingeving wordt een scheppingsdaad
waarvan we kunnen genieten, een oproep tot het grote
verwonderen, tot avontuur.
“Door te sterven aan het bekende wordt je beschikbaar voor het onbekende”, Fenny Heek.

Ondogmatisch onderwijs in een breed kleurenspectrum.
Wij bieden je wat we als individu in huis hebben, vanuit de
bron die we zijn. We gaan op zoek naar jouw eigenheid
en naar didactische werkmethodes voor het toepassen
van ons vak binnen jouw maatschappelijke realiteit. We
spreken je aan als totaal mens, in fysiek, vitaal, mentaal
en spiritueel opzicht. We doen dit vanuit verschillende
levensbeschouwelijke achtergronden en vertegenwoordigen een grote hoeveelheid ervaring en vakkennis,
op een breed maatschappelijk veld. Daardoor blijft ons
gemeenschappelijke mensbeeld open.
”Jij en ik, we zijn groter dan we zijn”, Eric van Grootel

•Het pad van energie en healing,
Jacqueline Wolvetang: docent yoga, reading/healing, mindfulness en spirituele therapie.
•Het pad van kwantum-organisatie,
Jos van Wijk: Interim-manager en reorganisatiecoach.
•Het pad van nu,
Fenny Heek, Management- en teamcoach; mede-initiatiefnemer van de Academie voor
praktische Mystiek, die een thuis vindt in haar onderneming Amorisis.
•Het pad van expressie en toegepast bewustzijn,
Eric van Grootel, docent stem, adem en presentatie; stemkunstenaar, koordirigent, auteur,
theaterregisseur; initiatiefnemer van de Academie voor Praktische Mystiek.

Amorisis, Oase aan de IJssel.
Aan de oever van deze oude, dynamische rivier kun je als reiziger
tot rust én in beweging komen. De voormalige IJsselhoeve van
Fenny Heek en Carla van Buchem vormt een inspirerende
leeromgeving, op enkele minuten van het historische centrum van
Zutphen en het NS Station.

DE ACADEMIE VOOR PRAKTISCHE MYSTIEK
Praktische informatie.
De data van de leergang vallen op de volgende zaterdagen:
5/10, 2/11, 7/12 2013 en 11/1, 1/2, 1/3, 5/4, 17/5, 21/6 2014,
van 9.30 tot 20.00 uur.
Je tijdsinvestering zal bestaan uit een lesdag en een intervisiebijeenkomst per maand, verspreid over negen maanden, plus
huiswerkopgaven: lezen en oefenen.
Toelatingsvoorwaarden. Wil je je vleugels uitslaan met behulp
van de leergang voor Praktische Mystiek dan werk je al in het
maatschappelijke veld met mensen, als ervaren reiziger of
nieuwsgierige zoeker, bijvoorbeeld als docent, manager,
bedrijfsleider of -adviseur, als trainer, coach of kunstenaar, als
psychologisch, maatschappelijk, geestelijk, pastoraal of militair
hulpverlener. Je beschikt over een volwassen levenshouding en
de bereidheid tot leren.
“Dansen met je kansen”, Toon Hermans.

De kosten voor de leergang bedragen € 1.700 voor negen dagen van
9.30-20.00 uur, de verblijfkosten € 360 voor negen dagen, inclusief
koffie, thee, lunch en avondsnack. De leergang is vrijgesteld van BTW.
De factuur ontvang je na inschrijving. Je plaats is gereserveerd door
aanbetaling van € 150, waarna het totale bedrag één week voor
aanvang van de leergang overgemaakt dient te zijn op rekeningnummer 979110912 t.n.v. Amorisis BV te Empe o.v.v. Praktische
Mystiek.
Opgave voor de leergang is mogelijk door bijgevoegd inschrijvingsformulier te mailen of op te sturen naar de Academie voor Praktische
Mystiek, IJsselstraat 13, 7399RC Empe.
Voor meer informatie over de leergang kun je mailen naar
abz@amorisis.nl of ericvangrootel@gmail.com of bellen naar
0575-501133 of 0575-527996.
Voor informatie over de docenten en hun lessenplan tijdens de
leergang kun je doorlinken naar hun persoonlijke websites:
Eric van Grootel: www.ericvangrootel.nl
Fenny Heek: www.amoris.nl
Jos van Wijk: www.josvanwijk.nl
Jacqueline Wolvetang: www.jacquelinewolvetang.nl
”Nu is voor mannen en vrouwen de tijd aangebroken om een zesde zintuig te ontwikkelen, dat we intuïtie
zullen noemen. Mensen hebben zich nu al lange tijd geconcentreerd op het stimuleren en het
ontwikkelen van het intellect. Dit zesde zintuig, of straal van licht, is bedoeld om voor iedereen de
geheimen van de natuur, de schepping en alle spirituele leven en zingeving te ontsluieren”. White Eagle
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Academie
voor
Praktische
Mystiek
IJsselstraat 13
7399 RC Empe
0575-501133
abz@amorisis.nl

Aanmeldingsformulier
Leergang voor praktische mystiek
Hierbij geef ik me op voor de leergang voor praktische mystiek
5/10, 2/11, 7/12 2013 en 11/1, 1/2, 1/3, 5/4, 17/5, 21/6 2014

persoonlijke gegevens
naam
adres met postcode
geboortedatum
beroep
telefoon
email adres

factuuradres
naam
adres met postcode
telefoon
email adres

dagtekening
datum en plaats
handtekening

