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JE CREËERT JE EIGEN LEVEN - 

Hoe dan en wat kun je eraan doen? 

16 – 17 juni, 2018 

Het Padwerk, een transpsychologische en spirituele stroming, stelt evenals veel andere bewustzijns- 

en spirituele stromingen dat we allemaal ons eigen leven creëren, dat wil zeggen álles daarin: 

relaties, levensloop, gezondheid, kortom alles wat ons lijkt te overkomen. Als dat inderdaad zo is, 

hoe doen we dat? En als we niet blij zijn met wat we creëren, hoe veranderen we het dan? Aan de 

basis van deze voortdurende creatie liggen, volgens veel leraren, onze overtuigingen en beelden. Op 

grond daarvan ontstaat alles in en om ons heen. Daar gaan we deze twee weekenden mee aan de 

slag. Door onszelf te kennen en begrijpen, krijgen we vat en een nieuwe kijk op ons leven. Dit doen 

we in twee workshops die op elkaar aansluiten maar ook onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen 

worden.   

Plaats: Haarlem, Jansweg 40  (150m van het NS-station Haarlem) 

Tijd: Beide dagen 10:00u – 18:00u 

Kosten: €190 (als deze kosten een probleem zijn, kan er in overleg korting gegeven worden) 

 

Koffie en thee zijn ter plekke aanwezig. Breng een eigen lunch mee of voor wie dat wil zijn er in de 

omgeving veel restaurantjes en lunchplekjes. 

De workshop wordt gegeven door Ria van Dijke en Margreet Agterhuis 

Ria helpt mensen met hun problemen en levensvragen sinds 1985. Naast haar professionele 

opleiding tot verpleegkundige heeft ze veel opleidingen gevolgd in diverse vormen van 

lichaamsgerichte psychotherapie, psychologie, geestelijke gezondheidskunde, spiritualiteit en het 

werken met relaties.  

Margreet is psychologe en coach. Samen met Ria heeft ze een psychologen praktijk in Haarlem, 

Praktijk de Es. De aanpak in haar werk als psycholoog is geschoeid op de leest van het Padwerk: ken 

jezelf. Het zorgt ervoor dat er helderheid komt, zowel in relatie met jezelf als met de ander zodat je 

niet langer in dezelfde valkuilen loopt maar kan groeien en floreren.  

Informatie en inschrijving bij: Ria van Dijke, te bereiken op onderstaand telefoonnummer en 

mailadres. 
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