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WORKSHOP DE VIER LICHAMEN
Voorstelling docent Myriam Oorts
° Werkte in de zorgsector, bij kinderen en
ouderlingen
° Opgeleid in 4 dimensioneel bodywork en
levenskunst aan de school van Dirk
Oellibrandt
° Genoot bijscholingen rond craniosacraal werk (Etienne Peirsman) en
voetreflexologie
° Specialisatie: Voorbereiding op de
Nieuwe Tijd & Hoogsensitiviteit
° Lid van Bevo en NVBR

Myriam Oorts is een goed opgeleid ondernemer met een
eigen praktijk ‘PUR-ESSE’

De workshop, context & achtergrond van deze vorming…
Ik begeleid mensen op vlak van verschillende aspecten in hun leven om tot een dieper zelfbewustzijn
te komen.
Sinds 2008 heeft de wereld van de zwangere vrouw en het ongeboren kind meer ruimte gekregen in
mijn praktijk en in mijn vormingswerk.
In dit werk wil ik vooral vrouwen (en ook mannen) inzicht geven in de totaliteit van hun 4 lichamen.
Mensen zitten vaak geblokkeerd in één van deze lichamen. Ik draag de overtuiging uit dat iedereen in
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zijn/haar kracht kan gaan staan door oude, niet- functionele patronen te doorbreken en zo doende
nieuwe mogelijkheden aan te trekken!
Het fysiek opkuisen van de emotionele en mentale lichamen laat energie stromen en zorgt voor een
andere, positievere uitstraling van het energetische lichaam. Deze aanpak komt elk individu ten
goede en werkt bevrijdend of helend.
Mijn speelse aanpak brengt je terug naar je eigen impulsiviteit, intuïtiviteit en creativiteit. Leren
vanuit je eigen ervaring om opnieuw naar je eigen kern, naar jouw missie te bewegen.

Een vormingsaanbod in 4 dagen.
Duur van deze opleiding bedraagt 2 volle weekends (2x2dagen), namelijk
•

zaterdag 14 en zondag 15 maart 2020, 10u00 - 16u30

•

zaterdag 28 en zondag 29 maart 2020, 10u00 - 16u30

Locatie
Chinacure, Bisschopsweyerstraat 38, 3570 Alken

Kostprijs
€ 480,
Verschillende betalingsmogelijkheden worden op het inschrijvingsformulier aangeboden
(via dit document is het niet mogelijk in te schrijven, indien je hieronder op de tekst klikt, wordt je
doorgelinkt naar het inschrijvingsformulier van Golden Feet (op voorwaarde van internetverbinding)
•

Optie 1 WS 4 lichamen: Ik maak €480 over bij inschrijving

•

Optie 2 WS 4 lichamen - Ik maak een voorschot over van €120 bij inschrijving,
het resterende bedrag van €360 maak ik over ten laatste 1 week voor aanvang van de
vorming

•

Optie 3: WS 4 lichamen - Voorschot €120 bij inschrijving, vervolgens 3 x €120,
voor de 8ste van elke daarop volgende maand

•

Optie 4: WS 4 lichamen - Ik maak €240 over bij inschrijving, voor de 8ste van de
daarop volgende maand maak ik de resterende €240 over via overschrijving
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PROGRAMMA
INHOUDELIJK OVERZICHT
Dag 1: Op ontdekking in de 4 lichamen.
Beetje avontuur om te beginnen! Welke lichamen hebben we ? Hoe gebruiken we ze? Wat zijn
valkuilen?
Spelend met elkaar, omgaan met soorten energie, op ont-dekking in onze eigen en anderen hun
frequenties, bewustzijn, lichamen…
Dag 2: Fysiek lichaamswerk.
Werken met energie en doorstroming. We nemen mee meridianen, reflexen, cranio sacraal werk,
fascia en allerlei andere technieken om fysiek met een lichaam op weg en aan de slag te gaan.
Dag 3: Voetenwerk.
Via tenen, voeten, reflexpunten en onze waarnemingen van eerdere dagen gaan we vandaag werken
op, met en rond voeten en doorstroming op een andere manier.
Dag 4: Speelse integratie naar je eigen ziel.
De eerdere 3 dagen gaan we overlopen, dieper integreren en we verdiepen ons in onze eigen 4
lichamen, ziel en zijn.
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Wil jij jezelf ook dieper leren kennen om vandaaruit met een grotere wijsheid anderen te gaan
ondersteunen en helpen?
Ben je hoogsensitief en op zoek naar jezelf leren beschermen of afschermen?
Ga dan mee op avontuur!
Ik verwelkom je graag op mijn workshop!

Myriam Oorts

