Aanmelden
Informatie

LEERGANG
Begeleiding van Christelijke Meditatie
“Liefdevol Ontmoeten”

De leergang 2018/19


omvat 17 etmalen:
Blok 1: 21– 23 sept.
Blok 2: 5– 8 nov.
Blok 3: 14–16 dec.
Blok 4: 28–31 jan.
Blok 5: 15–17 maart
Blok 6: 29 apr– 2 mei
Blok 7: 5 en 6 juli



Accreditatie door
SKGV, PKN en RGVZO
kan worden aangevraagd.



vindt plaats in Abdij
Koningsoord te Arnhem

De Leergang ‘Liefdevol Ontmoeten’ ontsluiten een
weg voor mensen die zoeken naar een levende
spiritualiteit van dag tot dag. Ze maakt gebruik van
verschillende vormen van meditatie uit de christelijke traditie en heeft aandacht voor de inbedding
hiervan in de lijfelijke beleving.
Er is aandacht voor:
•

eigen spirituele groei

•

inoefenen van meerdere meditatievormen

•

leren begeleiden van groepen

In de stilte
wordt de mens
aangesproken
door ‘t oneindige
geheim,
het diepste Jij.
Martin Gutl

Mirjam Dirkx
mirjamdirkx@delevensboom.net
06-44460207
website: www.christelijkemeditatie.net

Werkwijze

Doelgroep
Ieder die scholing zoekt in meerdere vormen van
christelijke meditatie en bereid is te reflecteren op
het eigen verhaal met God, is welkom.
De Leergang staat open voor mensen die het geleerde willen toepassen in hun professionele context en voor hen die nadruk leggen op hun persoonlijke ontwikkeling. Een HBO werk- en denkniveau wordt verwacht evenzo aantoonbare stappen
in het geestelijk proces.

Inhoud van het curriculum
•

•
•
•
•
•
•

Blok 1: ‘In levende lijve’: over de rol van het lichaam.
Blok 2: ‘Zich laten beminnen’: over de liefde.
Blok 3: ‘Licht van Zijn Licht’: over licht en schaduw.
Blok 4: ‘Geestelijke armoede’: over ‘arm’ en ‘rijk’.
Blok 5: ‘Put en bron’: over de geestelijke weg.
Blok 6: ‘Ik ben die Ik ben’: over contemplatie
Blok 7: Eindopdrachten van de deelnemers.

In elk blok is aandacht
voor:
Meditatie
Beoefening van verschillende vormen van
christelijke meditatie.
Theorie en verdieping
Colleges theologie, spiritualiteit en psychologie verduidelijken, ondersteunen en verdiepen de ervaring die met
meditatie is opgedaan.
Praktijk
Deelnemers brengen in
oefengroepen de verworven en toegeëigende kennis in praktijk en
ontvangen feedback
van de begeleider.

Nadere informatie
over leergang
via website, mail of
telefoon.

De kosten bedragen € 3500,- p.p. bestaande uit:
• Verblijf (17 dagen € 780,- incl. € 44,- BTW )
• Begeleiding (€ 2270,- incl. € 395,- BTW)
• Organisatie (reader, zaalhuur, gastdocenten € 450,- incl. € 78,- BTW)

