
Meditatie avonden
Gratis introductieles 

   3 april 

Info en aanmelden: 

Helma Eijck, 033 - 888 4089
www.almacorazon.nl

Wil je tot rust komen en meer bij jezelf komen? Wil 
je leven in het hier en nu? Vind je het lastig om in je 
eentje te mediteren? Tijdens de introductieles kun 
je  kennismaken met meditatie en wat dit voor je kan 
betekenen. Het doel van de meditatie avonden is om 
meer bij jezelf en je gevoel te komen, inzicht te krijgen 
in processen en op een lichte manier te groeien.

Reacties van deelnemers 
van de meditatie avonden

“Ik ben zeer positief over de medi-
tatieavonden bij Helma. Ze begeleidt 

de meditaties heel beeldend en met 
respect, wat me elke avond weer nieuwe 

inzichten opleverde.”  - Elsbeth -

“Helma Eijck geeft op verschillende 
vlakken in mijn persoonlijke leven 

bijzondere ondersteuning, of het nu is 
bij zelf leren masseren, gemasseerd worden, 

of mediteren in een groep. Ik vind het speciaal dat ze 
heel goed kan afstemmen op de situatie in het hier-en-
nu. Hier kan ik nog veel van leren.”   - Kyra -



Meditatiecursus
Tijdens de cursus leer je mediteren, bij jezelf naar binnengaan en je eigen antwoorden 
vinden. Mediteren in een groep versterkt de energie, waardoor beelden makkelijker komen. 
Er wordt ook aandacht besteed aan het ontdekken en helen van jezelf, waarbij de groep een 
ondersteuning is. 

De lessen bevatten een aantal vaste onderdelen als basis, zoals het visualiseren of voelen 
van je eigen zon, jouw energiebron. Daarnaast kun je vragen, of thema’s inbrengen over 
jezelf, je lichaam, je relaties, werk, dromen of gidsen. Er wordt gewerkt met visualisaties, 
tekenen en soms ook oefeningen. 

Ontdekkingsreis naar jezelf
Het bijzondere van de visualisaties is dat ze naast de vaste onderdelen worden afgestemd 
op de energie van de groep in het hier en nu.  De avonden duren langer dan een gemid-
delde meditatieles waardoor je een verdieping in je processen krijgt en een mooie groei 
doormaakt. Je wordt je meer bewust van jezelf, je energie en hoe je daar mee omgaat. 
Het is zowel een individuele ontdekkingsreis als een groepsreis. Het belangrijkste is 
dat je leert bewust waar te nemen, zonder oordeel, Mindfullness. 

Je kunt je per avond opgeven of voor een serie door middel van een 10 rittenkaart, 
waarbij je korting krijgt.

Cursusinformatie
Startdatum: doorlopende groep
Tijd: maandag of donderdag  19.30 - 21.30 uur
Plaats: Care for women Centrum, Koningin Wilhelminalaan 1, Amersfoort 
  of Ferguutplaats 34, Amersfoort
  
Kosten
€15,- per avond of €125,- voor een tien rittenkaart

Gratis introductieles: 
Donderdag 3 april
19.30 - 21.15 uur 
Locatie: Care for Women Centrum

www.almacorazon.nl  Tel.: 033 - 888 4089
  06 - 8133 8802
 E-mail: info@almacorazon.nl


