
Om de ziens-, zijns- en werkwijzen van Touching the Community Soul te verdiepen, programmeren we ook in 2014 weer meerdere 
bijeenkomsten. Deze ‘verdiepingsmodulen’ zijn toegankelijk voor iedereen die aan het kernprogramma deelneemt of heeft 
deelgenomen. Inschrijven of meer informatie opvragen kan gemakkelijk via een mail aan jouk@touchingthecommunitysoul.nl.  
De verdiepingsmodules gaan door bij een minimum van 15 deelnemers. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 

Agenda 

Eendaagse bijeenkomsten 

9 mei 2014 Mentale fitheid Anne Johan Willemsen 

10 oktober 2014 TheoryU in de praktijk Erik Mandersloot 

14 november 2014 Thuiskomen bij je ziel Peter Huizinga & Caroline Dekker 

12 december 2014 Een verfrissend perspectief op 

organisatieontwikkeling 

Thijs Homan 

Hele jaar door Michael systeem Christy van den Putten & Philip van der Most 

Hele jaar door Scan Coaching Daniel Zavrel 

Meerdaagse bijeenkomsten 

10-11 september 24-uurs: Man, vrouw & relatie Dirk Oellibrandt & Katrien Laurens 

22-24 september Groepsdynamica 2 Piet Weisfelt 

Specials 

12–15 juni 2014 Damanhur I Esperide Ananas 

12–15 juni 2014 Damanhur II: Inner Senses Esperide Ananas 

2014-2015 
va. 26 september 2014 

The source of feminine leadership 

 

Marihuela Belt, Joke van IJzeren, 

Petra Portengen en Esperide Ananas 
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Eendaagse bijeenkomsten 
Locatie: Anna Haen, Gein Zuid 23, 1391 JE Abcoude 

Mentale fitheid  
Anne Johan Willemsen 
 
9 mei 2014 

Inschrijven 

Werken aan je mentale fitheid zoals topsporters dat doen. Een combinatie van meditatie 
en praktische werkwijzen om je aandacht te richten. 

In deze module gebruiken we de topsport als inspirerende metafoor. Waarom? Wat 
succesvolle topsporters, managers en ondernemers onderscheidt is het vermogen om 
hun concentratie te hebben en te houden bij die activiteiten die er toe doen. Ongeacht 
de obstakels of afleidingen die ze tegenkomen. Dit vermogen noemen we mentale 
fitheid. 

Mentale fitheid is uitstekend te trainen en het TopMind trainingssysteem is een 
combinatie van oosterse inzichten en oefeningen en westerse methodes uit de 
(prestatie)-psychologie. Door middel van videomateriaal van ‘s werelds beste sporters, 
praktische voorbeelden en sport- en meditatie-oefeningen ervaar je hoe je aan je eigen 
mentale fitheid kunt werken. 

€ 5501 

 

   

TheoryU in de praktijk 
Erik Mandersloot 
 
10 oktober 2014 

Inschrijven 

Een dag ervaren, inzichten delen en instrumenten gebruiken voor het toepassen van 
TheoryU in je eigen situatie. 

TheoryU is een helder concept. En niet zo gemakkelijk om zomaar mee te werken. 
Tijdens deze dag werken we langs de verschillende fases van de U en reiken 
verschillende werkvormen aan om die verschillende fases vorm te geven. Hoe bouw je 
een bijeenkomst, project of programma op aan de hand van de principes van TheoryU? 
En hoe ontstaat presencing? Daarnaast bekijken we een praktijkcasus en leren van hun 
toepassing. Wat werkte wel en wat werkte niet. Indien je zelf met TheoryU aan de slag 
bent of wilt, kun je deze dag gebruiken om je eigen casus vorm te geven. 

€ 5501 

   

mailto:jouk@touchingthecommunitysoul.nl?subject=Mentale%20Fitheid
mailto:jouk@touchingthecommunitysoul.nl?subject=TheoryU%20in%20de%20Praktijk
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Thuiskomen bij je ziel 
Peter Huizinga & 
Caroline Dekker 
 
14 november 2014 

Inschrijven 

Hereniging met je ziel kan spontaan en onmiddellijk optreden als je daar wezenlijke 
toestemming voor geeft! Deze dag biedt je de kans dit fundamentele fenomeen te 
ervaren en toepassingsgericht te onderzoeken. 

Wat kan hereniging je brengen? Het begint misschien met een gevoel van veiligheid, 
rust, geborgenheid, wakkere waarneming, wegvallende malende gedachten. Je zult 
ook merken dat de relatie met jezelf en je omgeving wezenlijk anders voelt. Weg is het 
routinematig handelen, zielsbewust leven komt ervoor in de plaats. 
 
Gedurende deze dag zul je veel van de effecten al ervaren. Daarnaast is een belangrijk 
doel van deze dag ook om je zelfstandige “schakelvermogen” te ontdekken: je bent 
het immers zelf die deze verbinding tot stand brengt! 

€ 5501 

   

Een verfrissend 
perspectief op 
organisatieontwikkeling 
Thijs Homan 
 
12 december 2014 

Inschrijven 

Een dag in de diepte met Thijs Homan. Aan de hand van zijn nieuwe boek: ‘Het et-cetera 
principe’. Hangt de wèrkelijke ontwikkeling van organisaties af van de 'hoofdzinnen' 
(veranderplannen, visies, stippen aan de horizon en KPI's) van het management of juist 
ook van alles wat daaromheen ('et-cetera') gebeurt? Wat gebeurt er nou eigenlijk echt in 
de dagelijkse praktijk van organisaties en organisatieontwikkeling? 

Eigenlijk is het vreemd. Soms hebben grootschalige verandertrajecten in organisaties 
nauwelijks enig effect. En soms zie je dat organisaties zich razendsnel ontwikkelen, 
terwijl er helemaal geen formele verandertrajecten gaande zijn. Hoe kan dit? Met deze 
vraag gaan we deze dag op onderzoek uit. 

Prof. Dr. Thijs Homan is de bedenker van de Change Mirror die we als 
onderzoeksinstrument inzetten binnen Touching the Community Soul. Thijs is 
verbonden aan de Open Universiteit leidt je deze dag door verfrissende nieuwe ideeën 
en ervaringen die aansluiten bij de complexiteit zoals je die dagelijks ervaart. Je eigen 
casuistiek is leidend. Je krijgt praktische tips voor het Anders Doen (of juist niet). 

€ 5501 

   

mailto:jouk@touchingthecommunitysoul.nl?subject=Thuiskomen%20bij%20je%20Ziel
mailto:jouk@touchingthecommunitysoul.nl?subject=Een%20verfrissend%20perspectief%20op%20organisatieontwikkeling
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Michael systeem 
Christy van den Putten & 
Philip van der Most 
 
Hele jaar door 
(Individueel,  
2 gesprekken) 

Inschrijven 

Diepe inzichten in je essentie en wat je levenspad is op basis van een persoonlijk profiel 
via het Michael Systeem. 

Op basis van je profiel krijg je inzicht in jezelf; over je basispersoonlijkheid en de rol die 
je in je huidige leven hebt (je Rol). Ook krijg je een helder beeld over je motivatie in je 
leven (je Doel). En hoe om te gaan met je valkuil en hoe je keuzes kunt maken vanuit je 
essentie (kernwaarde).  
 
Aan de hand van een vragenlijst wordt jouw profiel opgesteld en krijg je een eerste 
persoonlijk terugkoppelgesprek. Ook krijg je dan het boek: 'Michaelsysteem - de 
essentie van je persoonlijkheid'. Binnen 2 maanden volgt er dan een tweede 
persoonlijk gesprek waarin je valkuilen, dilemma's en succesmomenten kunt bespreken 
met als leidraad jouw profiel van het Michaelsysteem.  
Voor meer informatie, ga dan naar www.michaelinzicht.nl. 

€ 750 

   

Scan Coaching 
Daniel Zavrel 
 
Hele jaar door 
(Individueel,  
halve dag) 

Inschrijven 

Een diepgaande analyse van je staat van zijn (lichaam, geest en spiritueel) aan de hand 
van een scan van 30.000 punten in je lichaam, zelfs tot op DNA niveau, via een apparaat 
‘uit de toekomst’ waardoor je in korte tijd in beeld hebt waar je in balans bent en waar 
eventueel niet. 
 
Stressbelasting wordt op een zeer gedetailleerd niveau gemeten en via 
ScanCoaching® bewust gemaakt: Wat zijn de psycho-emotionele oorzaken daarvan en 
welke sabotagemechanismen kunnen je ervan weerhouden de beste versie van jezelf 
te zijn en je volledige potentieel te ontsluiten? Deze bewustwording is de aanzet tot 
stappen om nog krachtiger als dirigent je leven en werk verder vorm te geven zoals jij 
het wilt. 
Voor eventueel meer informatie en testimonials over ScanCoaching® kun je kijken op 
www.scancoaching.nl  

€ 695 

  

 

 

mailto:jouk@touchingthecommunitysoul.nl?subject=Michael%20Systeem
http://www.michaelinzicht.nl/
mailto:jouk@touchingthecommunitysoul.nl?subject=Scan%20Coaching
http://www.scancoaching.nl/
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Meerdaagse bijeenkomsten 
Locatie: Landgoed Morgenstern, Witzand 1, 7244 NC Barchem 

24-uurs: Man, vrouw & 
relatie 
Dirk Oellibrandt & 
Katrien Laurens 
 
10-11 september 
(17.00 – 17.00) 

Inschrijven 

Thuiskomen in de energie van Touching met in de avond een sjamanistisch ritueel en op 
de dag ervaringsgericht aan het werk rondom de blokkades en potentieel van de 
vrouwelijke en mannelijke energieën in jouw (werk)relaties. 

We gaan met Dirk Oellibrandt en zijn partner Katrien Laurens het lichaam als thuisplek 
nader onderzoeken. Je gaat aan de slag om het ware fysieke potentieel te ontdekken 
en manifesteren. Je maakt contact met en verdiept het mannelijke en het vrouwelijke 
in jezelf en hoe je dit in relaties tot uiting brengt. Het gaat dus over het lichaam als 
waarnemingsinstrument en bron van creativiteit en hoe dat toe te passen in je werk. 

€ 7501 

   

Groepsdynamica 2 
Piet Weisfelt 
 
22-24 september 
(3 dagen) 

Inschrijven 
 

Voor iedereen die groepsdynamica 1 heeft gevolgd. Verdieping op de fases van 
groepsontwikkeling, pathologie van een systeem en het vormgeven van rituelen. 

Tijdens deze drie dagen verdiepen we de inzichten rondom de vijf fasen van de 
groepsontwikkeling. Daarnaast besteden we aandacht aan de ‘pathologie van 
systemen’. We behandelen een drietal veelvoorkomende patronen die organisaties uit 
hun kracht halen en besteden aandacht hoe je hiermee om kunt gaan. Verder gaan we 
aan de slag met rituelen die organisaties gemeenschapszin geven. 

€ 1.6501 

 

 

 

 

 

  

mailto:jouk@touchingthecommunitysoul.nl?subject=24-uurs:%20Man,%20vrouw%20en%20relatie
mailto:jouk@touchingthecommunitysoul.nl?subject=Groepsdynamica%202
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Specials 

Damanhur I 
Esperide Ananas 
 
12 – 15 juni 2014 
(4 dagen) 

Inschrijven 

Damanhur in Noord Italië is een eco-society opgericht om de wereld alternatieven te 
bieden hoe mensen duurzaam kunnen leven en werken in harmonie met elkaar en de 
natuur. Ze hebben 38 jaar geëxperimenteerd met wonen, onderwijs, zorg, 
bedrijvigheid en zingeving en zijn daarmee een praktische inspiratie. 

De reis omvat o.a. een introductieprogramma over Damanhur, een rondleiding langs 
de verschillende deelgebieden van de gemeenschap (wonen, werken, besturing, 
onderwijs en zorg), een bezoek aan het prijswinnende eco-home of Aval en de 
boerderij, in gesprek met specialisten, een bezoek aan het tempelcomplex waar de 
ziens-, zijns- en werkwijzen van Damanhur bij elkaar komen en een 
masterclass/werksessie over de organiseerprincipes onderliggend aan de werkwijzes 
op Damanhur. 

€ 2.1502 

   

Damanhur II: Inner 
Senses 
Esperide Ananas 
 
12 – 15 juni 2014 
(4 dagen) 

Inschrijven 

Verdieping voor personen die al eens in Damanhur zijn geweest. Het programma 
‘Opening of the senses’ in de Temples of Human Kind geeft een verdiepende ervaring.  
  
Dit is een bijzonder programma dat alle Damanhur bewoners hebben ondergaan. De 
insteek van het programma is om je bewustzijn te verruimen. Jezelf op een diepere 
laag te leren kennen. Voor velen een transformerende ervaring. De bijzondere energie 
(Selfica) in de tempels speelt daarbij een belangrijke rol. 

De reis omvat naast het tweedaagse Inner Senses Seminar ook het volle maan ritueel, 
Experience the Sacred Woods en er is ruimte voor invulling naar behoefte. 

€ 2.1502 

  

 

 

 

mailto:jouk@touchingthecommunitysoul.nl?subject=Damanhur%20I
mailto:jouk@touchingthecommunitysoul.nl?subject=Damanhur%20II
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The source of feminine 
leadership 
Marihuela Belt,  
Joke van IJzeren, 
Petra Portengen & 
Esperide Ananas 
 
Start:  
26 september 2014 

4x 2 dagen: 
30-31 oktober 2014 
15-16 januari 2015 
12-13 maart 2015 
28-29 mei 2015 

Inschrijven 

Een researchprogramma voor vrouwen dat is gericht op het volledig hervinden én 
inzetten van de natuurlijke kracht om, in deze turbulente tijd, anderen te inspireren en 
duurzaam vernieuwing te realiseren. 

We leven in een tijd die vraagt om een fundamentele vernieuwing; van onszelf, onze 
organisaties en onze samenleving.  

Wij zien mogelijkheden om in dit tijdperk mee te werken aan een nieuwe ordening; 
een ordening waarbij feminiene & masculiene waarden in balans zijn. Waar we onze 
innerlijke wijsheid opnieuw verstaan. Ons verwonderen. Ons natuurlijke ritme, 
creativiteit en vitaliteit hervinden. En onze organisaties en samenleving samen 
vernieuwen.   

Met vier hoofdthema’s gaan we in 4 tweedaagsen de bron van feminien leiderschap 
onderzoeken: 

 Vernieuwing vraagt om innerlijk weten (Wisdom) 

 Complexiteit vraagt om verwondering (Wonder) 

 Gezondheid vraagt om vitaliteit (Well Being) 

 Samen leven vraagt om samen delen (We Share) 

 
Voor meer informatie, zie de uitgebreide flyer of neem contact op met Joke van 
IJzeren (joke.van.ijzeren@touchingthecommunitysoul.nl of +316 41575730) 

€ 4.4001 

1  Exclusief verblijfskosten 

2
 Inclusief kosten voor programma, hotel en verblijf 

mailto:jouk@touchingthecommunitysoul.nl?subject=The%20source%20of%20feminine%20leadership
mailto:joke.van.ijzeren@touchingthecommunitysoul.nl

