
Praktische informatie: 
 
- In de beide workshops maken we individueel en als groep gebruik 

van ervaringsgerichte werkvormen en rituelen waar onder 
lichaamswerk, ademmeditatie en gestalt. 
 

- Aankomst 17 maart, 2017 vanaf 12.00 uur, start om 13.00 uur tot 
19 maart om 18.00 uur. 

 
- Kosten: 

Workshop €300 inclusief materiaal. 
Verblijf €150 inclusief maaltijden, koffie, thee en overnachtingen 
in 2 persoonskamer (1 persoonskamer + €50).  
Comfortabel verblijf te Orvelte, Drenthe (www.borckerhof.nl). 
 

-  Informatie:  
Paul en Jane, tel. 062 333 6411 of 063 442 6988.  
Folder via: info@in-communication.com of  
www.in-communication.com 

 
- Aanmelden: 

Adresgegevens en telefoonnummer mailen naar  
info@in-communication.com en door €450 over te maken op 
rekening NL47 RABO 0170 2400 29 t.n.v. P. H. Goudsmit,  
onder vermelding van:  ‘Vrouwen” of “Mannen”, maart 2017’ 

 

 

 

 

Een Vrouwen & Mannen workshop 
met Jane Tipping en Godelieve Bos of Paul Goudsmit en Dirk Sijbesma 

als een praktische toepassing van ‘Een Cursus in Wonderen’ 

 

17 – 19 maart, 2017 
 
 

 

Vrouwen zijn hemels 
en mannen ook 

http://www.borckerhof.nl/
mailto:info@in-communication.com
http://www.in-communication.com/
mailto:info@in-communication.com
http://www.google.nl/imgres?q=man+woman+heaven+symbol&um=1&hl=nl&rlz=1R2ACAW_enNL440&biw=1360&bih=658&tbm=isch&tbnid=wM59idKmKRxH_M:&imgrefurl=http://video.shutterstock.jp/clip-1008454-stock-footage-hands-of-man-and-woman-touching-against-sky-with-sun.html&docid=MLwwXezw_egQ-M&imgurl=http://ak.picdn.net/shutterstock/videos/1008457/preview/stock-footage-opened-palms-of-man-and-woman-touching-against-sun.jpg&w=400&h=224&ei=vi_STp7CFoeEOr_49KEP&zoom=1


De Godin in jezelf 
 

Deze vrouwenworkshop is ontworpen om vrouwen een ervaring te 
bieden van hun essentie en te herdefiniëren wat het betekent een 
geïnspireerde vrouw te zijn met passie en betekenis.  
 
Na een lange weg van onderdrukking en misbruik hebben sociale 
hervormingen grote veranderingen voor ons gebracht. Wij hervonden 
onze stem en onze rollen zijn opnieuw gedefinieerd. Toch ervaren we 
soms een gevoel van tekort en schaamte. Velen van ons werken hard 
om dit goed te maken. We willen voor iedereen alles zijn: moeder, 
dochter, vriendin, partner of carrièrevrouw. In welke rol dan ook in, 
het kan voelen als een nimmer aflatende zoektocht naar waardering 
buiten onszelf. Alsof ons offeren nooit genoeg is. Zo kunnen we ons 
klein en machteloos blijven voelen. 
 
Deze workshop is een moment om jezelf te bevrijden en te gaan voor 
een leven van viering en toewijding. Het proces zal je de sleutel geven 
om de zelf gekozen gevangenis te openen door je te verbinden met 
de Godin in jezelf. Dan voelt het leven licht en ben je zeker van je 
ware aard en je innerlijke kracht en passie. Alleen vanuit dit Zelf kun 
je werkelijk authentiek dienstbaar zijn en inspiratie, passie en 
betekenis ervaren.  
 
Hoewel de workshop gescheiden is van de mannenworkshop, is aan 
het slot een gezamenlijke ceremonie. Na dit weekend ga je in een 
nieuwe richting met een dieper bewustzijn en grotere helderheid in al 
je relaties. 
 
 
De vrouwen workshop wordt gegeven door Jane Tipping en Godelieve 
Bos, zij werken al jaren succesvol samen met ervaringsgerichte 
workshops over authenticiteit, passie, vrijheid en zingeving. 

De kracht van de man 
 
Deze mannenworkshop is ontworpen om mannen de ervaring te 
bieden van hun essentie en te herdefiniëren wat het betekent een 
echte man te zijn. 
 
Na een gruwelijke weg van oorlogen en vernietiging, van moord, roof 
en verkrachting, rust de door generaties opgebouwde schuld en 
schaamte op onze schouders. In deze gevaarlijke wereld dragen we 
vele maskers om dit te verbergen. Velen van ons werken hard om 
deze pijn te verbergen. We willen voor iedereen alles zijn: vader, 
zoon, vriend, partner of carrièreman. In welke rol dan ook in, het kan 
voelen als een nimmer aflatende zoektocht naar waardering buiten 
onszelf. Alsof ons harde werken nooit genoeg is. En onder al onze 
stoerheid blijven we alleen en voelen ons tekort schieten. 
 
In deze mannenworkshop vinden we de moed en bereidwilligheid 
deze waanzin in onszelf en elkaar aan te kijken. Want ergens tussen 
het masker van aardig zijn maar onzichtbaar en het pantser van stoer 
zijn maar alleen, is het gezicht van een echte man die werkelijk 
eerlijk, zeker en krachtig is. Alleen vanuit dit Zelf kun je authentiek 
dienstbaar zijn aan je omgeving en richting, doel en betekenis 
ervaren.  
 
Een indiaanse zweethut ceremonie is onderdeel van deze workshop. 
Hoewel de workshop gescheiden is van de vrouwenworkshop, is aan 
het slot een gezamenlijke ceremonie met de vrouwen. Na dit 
weekend ga je in een nieuwe richting met een dieper bewustzijn en 
een grotere helderheid in al je relaties. 
 
De mannenworkshop wordt gegeven door Paul Goudsmit en Dirk 
Sijbesma, zij werken al jaren succesvol samen met ervaringsgerichte 
workshops over authenticiteit, passie, vrijheid en zingeving. 


