
Kom uit je comfortzone & 
durf met gevoel te leven!

Dit ga je leren:
- Je leert begrijpen waarom emoties ontstaan en wat het nut er van is
- Je leert welke basisgevoelens er zijn en welke functie ze hebben
- We leren je hoe je doelbewust om kunt gaan met verdriet, frustratie en/of angst
- Je krijgt grip op de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid van gedachten en gevoelens
- Je krijgt handvatten om je gevoelens op een goede manier te uiten, zodat je er veel meer grip op hebt
- Je leert hoe je signalen van een emotie eerder kunt herkennen, zodat ze niet uit de hand lopen
- Je gaat beter functioneren doordat je vertrouwen in je emoties en gevoelens krijgt
- Je leert hoe je meer in je kracht kunt blijven, wanneer je toch wordt overvallen door een emotie
- We dagen je uit om je grenzen te verleggen en uit je comfortzone te stappen, zodat je nieuwe paden 
  ontdekt om stabieler en meer in balans te zijn
- Je leert hoe je gevoelens en emoties beter kunt aansturen en dus minder blokkeert of laat meeslepen
- Je gaat jezelf beter begrijpen en krijgt vat op belemmerende patronen
- Je voelt je rustiger in sociale situaties en dus minder angstig of agressief
- We laten je ervaren hoe je gevoelens vast zet in je lichaam en daardoor spanningsklachten kunt krijgen en 
  natuurlijk ook hoe je dat kunt voorkomen

Levensveranderende ervaringLevensveranderende ervaring

Stap over de drempel:
Ons Mindfulness Emotie 
programma is er speciaal op gericht 
je tools in handen te geven, 
waardoor je emotioneel veel beter 
in balans komt en blijft. We leren je 
hoe je op een bruikbare manier om 
kunt gaan met je emoties, waardoor 
je direct een krachtig effect merkt. 

Misschien denk je dat je beter je 
gevoelens weg kunt stoppen of 
negeren. Wat je daar uiteindelijk 
mee bereikt is dat je heel rationeel 
wordt en het contact met je gevoel 
en daarmee ook jezelf steeds meer 
kwijt raakt. Je gevoel is er natuurlijk 
niet voor niks en daarom is het ook 
nuttig dat je op een goede en 
prettige manier om kunt gaan met 

de wisselingen van je stemming. 
Des te meer feeling je krijgt met je 
emoties, des te meer je in balans 
komt.

Vele mannen en vrouwen gingen je 
voor en hebben zelf ervaren hoe ze 
na het volgen van een 
trainingstraject bij ZEON beter in 
hun vel kwamen te zitten. Ben jij er 
aan toe om over de drempel te 
stappen en dieper contact te maken 
met je binnenste?

Meer vertrouwen op je eigen gevoelens
en minder uit balans raken door je emoties!

Dit kun je bereiken:

MINDFULNESS & EMOTIE
Training of WorkshopZEON

Centrum voor Therapie, Training & Gezondheid

THERAPIE TRAINING WORKSHOP
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Zo neem je contact met ons op:

www.praktijkzeon.nl

050 - 535 25 30

Ons centrum:
Kerkstraat 46 te Groningen

ZEON
Centrum voor Therapie, Training & Gezondheid

THERAPIE TRAINING WORKSHOP

6-daagse training
Tijdens de 6-daagse training heeft elke les zijn eigen 
thema, zodat we verschillende onderwerpen kunnen 
behandelen. Door je voorbereiding op de les kun je dieper 
op het thema in gaan. De thema’s gaan over herkenbare 
en praktisch toepasbare onderwerpen.

Duur van de training:
6 avonden van minimaal 2 uur
Lestijden avond: 19.30 tot 21.30 

Lesinhoud Mindfulness Emotietraining:
- Emoties ont-moeten en van elkaar onderscheiden
- Bezieling en opvoeding
- Je compassie volle zelf ontmoeten
- Emotionele blokkades loslaten
- Verbinding ervaren
- Vrijheid, Hartscontact & Passie

1-daagse workshop
Tijdens deze 1-daagse workshop ga je experimenteren 
met gedrag en concreet ervaren hoe je anders met 
gevoelens om kunt gaan. Er zit veel dynamiek in de 
training, waarin we oefeningen afwisselen met reflectie 
momenten en theoretische onderbouwing. Op 
respectvolle wijze ga je op onderzoek naar de gevoelens 
van jezelf of de ander en krijgt begeleiding hoe je daar 
meer grip op kunt krijgen.

Duur van de workshop:
Van 10.00 tot 17.00 uur.

Individueel traject
Afhankelijk van de persoon kan een individueel leertraject 
naast de training zinvol zijn, om je leerproces te verdiepen 
en intensiveren. Alles hangt af van de ervaringen die je 
hebt meegemaakt en de wens om echt te willen 
veranderen. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Ervaren en acceptatie is de 
sleutel tot transformatie van 
emoties
Stel je voor dat je emoties kunt 
uiten op een bruikbare en 
voldoening gevende manier. Het 
zou je een hoop energie schelen! 
Het onder controle houden van je 
emoties door onderdrukking of 
ontkenning werkt een tijdje, maar 
uiteindelijk komt het altijd aan de 
oppervlakte. Overspoeld raken of 
verdoofd worden zijn beide geen 
aantrekkelijke optie. Een krachtige 
sleutel tot een werkelijke 
transformatie is liefdevolle 
aandacht. Dat klinkt simpel en je 
zult er van opkijken hoe eenvoudig 
het eigenlijk kan zijn.

Voelen met hart en ziel
We zijn gevoelswezens, dat is een 
feit en des te intenser de ervaring, 
des te intenser het gevoel. Voel je 

met hart en ziel of denk je teveel 
met je hoofd? Of je nu een denker 
bent geworden die is vergeten 
gevoelens te ervaren of je weet je 
geen raad met de rollercoaster van 
emoties, voor beiden is dit traject 
zeer leerzaam en een weg naar 
bevrijding en transformatie.

Weer onbevangen genieten
Alles wat je doet heeft maar één 
doel en dat is oprecht van het leven 
genieten. Je kunt allerlei rijkdom 
vergaren, maar zonder blijdschap en 
vreugde heeft het geen enkele 
waarde. Een leven waarin je 
werkelijk en onbevangen kunt 
genieten is het grootste geluk wat 
je kunt vinden.

Wat ga je doen?
Stap in de workshop of training 
wanneer je een krachtig keerpunt 
zoekt om het contact met jezelf te 

versterken en verdiepen. De 
Mindfulness Emotietrajecten 
omvatten veel verschillende 
mindfulness, meditatieve & 
bewustwordings-oefeningen en 
deels theoretische uitleg. Door 
deelrondes zorgen we er voor dat 
de ervaringen tijdens de oefeningen 
uitgewisseld worden, zodat je ook 
van elkaar kunt leren. De 
mindfulness momenten brengen je 
in contact met een mildheid naar 
jezelf en anderen. De training en 
workshop vormen een aanvulling op 
elkaar en kunnen je proces 
verdiepen. 

We werken met 2 trainers
We zouden het ook alleen kunnen 
doen, maar het punt is dat we het 
fantastisch vinden om samen te 
werken. Voor jou alleen maar mooi, 
je krijgt twee trainers voor de prijs 
van 1!

MINDFULNESS EMOTIE
In balans met je gevoel


