
“We raken niet verstoord door wat er om ons heen gebeurt maar door onze gedachten er over”. -Epictetus

Zijn er bepaalde situaties waarmee je worstelt en merk je dat bepaalde
(pieker)gedachten steeds terugkomen? Heb je soms het gevoel dat je jezelf op slotzet of weet je soms 
niet welke keuzes je moet maken? The Work van Byron Katie is een methode die je hierbij kan helpen.

In deze workshop gaan we in op de impact van belemmerende overtuigingen en stressvolle gedachten 
en hoe deze je leven kunnen bepalen. Door stressvolle gedachten te onderzoeken met behulp van de 
methode The Work, ook wel Inquiry Based Stress Reduction (IBSR) hebben ze minder of geen negatie-
ve impact meer op je emoties en handelen. Hierdoor verminderen angsten, depressieve gevoelens en 
stress en ervaar je meer rust, vrijheid en geluk in je leven en in jezelf. Ook als je geen ‘problemen’ in je 
leven ervaart kun je door the Work te doen meer innerlijke rust en voldoening ervaren. Je bent beter in 
staat om helder te denken.

In deze introductieworkshop van The Work krijg je praktische handvatten om je denkwereld even op 
‘pauze’ te zetten en onderzoek je op een meditatieve manier wat werkelijk waar is voor je, zonder te 
vechten met de realiteit. Met inspiratie en handige tools ga je naar huis en is de eerste stap gezet om 
The Work toe te gaan passen in je dagelijkse leven.

Voor wie?
Voor iedereen die meer rust, vrijheid en helderheid in zijn denken, voelen en handelen
wil krijgen.

Wat kan deze workshop je opleveren?
- inzicht in je denken en je gedragspatronen
- meer energie: het ervaren van vertrouwen
- meer rust en vermindering van stress
- een manier om met conflicten om te gaan
- meer in verbinding te staan met je kracht en intuïtie
- meer evenwicht en aanwezigheid in het nu
- helder kunnen denken en deze in lijn brengen met je doelen

Praktische informatie:
Tijd:    15 juni 2019
Locatie: WG terrein, Ketelhuisplein 41, Amsterdam
Datum:  15 juni 2019
Tijd:      13.30-17.00
Kosten:  45,00 € incl. BTW
    Voor deelnemers die de jaaropleiding gaan volgen is deze workshop gratis.

-Je denkwereld op pauzeeen methode voor stressreductie

Basisworkshop

15 juni 2019        
13.30-17.00

The Work of  Byron Katie

-Je denkwereld op pauze - een methode voor stressreductie


