
 
HUISKAMER SESSIE
Ervaar de kracht van het OMDRAAIEN !  
Hans draait vanavond ! Kom je ook ?  
 
VERFRISSEND ANDERS 
 

Verfrissend, anders, verwarrend, bevrijdend … je kan het allemaal ervaren. Jouw Essentie blijft 
daarbij fier overeind staan. Dát gegeven is voor mij de Essentie van de Essentie   
 

Neem vooral al je angst, twijfel, scepsis en irritatie mee. Jij bent welkom en alles in jou is welkom. 
Ook alle onaangename en onhandige dingen die in jou Leven, zijn van harte welkom  ! 
 
MIJN VISIE 
 

Gezien door mijn ogen (die de ene kant graag bevestigt door naar de ándere kant te kijken) 
zijn emoties stuk voor stuk ‘richtingwijzers’ die wijzen in de richting van jouw Essentie. Door je 
te openen voor jouw ándere kant, wordt volgens mij een interessante wereld Zichtbaar.  
 

Bij een HUISKAMER SESSIE komen menselijke gewoontes, maskers en patronen als vanzelf aan 
de orde. Iedereen bepaalt voor zich of het wenselijk is om deze te houden of dat het passend is 
om er afscheid van te nemen (je ruilt het om voor iets anders). Je zult merken dat dat helemaal 
aan jou is. Daarin ligt voor een deel mijn kracht: het ondersteunen van jouw stroom. 
 

Neem alles mee wat in jou leeft en neem Acceptatie  mee naar huis 

Breng jouw scepsis, ruil het om en neem Verheldering mee naar huis 

Breng jouw irritatie, ruil het om en neem Verwondering  mee naar huis 

Breng jouw verwarring, ruil het om en neem Verbinding  mee naar huis 

Breng jouw angst, ruil het om en neem Liefde  mee naar huis 

 

Wie is dáár op tegen ? 
PROGRAMMA 
 

Als je dat wilt, dan is er veel ruimte om iets in te brengen: iets dat jou bezighoudt of jou raakt. 
Tegelijkertijd is er alle ruimte om dat niet te doen. Dat is aan jou en dat geldt voor iedereen.  
 

Hoe de sessie verloopt, hangt grotendeels af van wat jij inbrengt en wat anderen inbrengen. 
Het zou me verbazen als het een saaie avond wordt. Is dat niet haast onmogelijk met mensen 
die openstaan voor nieuwe dingen en bovenal érg nieuwsgierig zijn naar zichzelf ?  
 

Je zou zomaar iets kunnen opsteken van een HUISKAMER SESSIE, zonder dat je er ‘beter’, ‘meer’ 
of ‘heler’ van wordt. De kans dat je in contact komt met Verschil is substantieel en Verschil is 
zoiets bijzonders ! Door Verschil wordt álles anders. Daardoor kan ik nu meer waarderen, meer 
appreciëren en vind ik meer betekenis in mijn Leven. Ik ervaar nu bijvoorbeeld meer ruimte, 
meer dankbaarheid, meer compassie en meer liefdevolle stroming in mijn Leven.  
 

Ik geloof dat door mijn manier van werken (mijn spiegel) jouw Essentie meer zichtbaar wordt. 
Spreekt jou dit aan ? Vind je dit aantrekkelijk ? Je bent welkom en ik ontmoet je graag ! 
 
PRAKTISCH 
 

• De organisatie ligt in eerste instantie bij een geïnteresseerde (die ik ondersteun) 
• Een HUISKAMER SESSIE kan vrijwel overal plaatsvinden, in jouw woonkamer bijvoorbeeld  
• Data en tijden in overleg: een avond, een middag of een (zondag)ochtend 
• Als basis ontvang ik vooraf 150 euro, verder werk ik met WBA (Waarde Bepaling Achteraf) 
• De investering vooraf is overzichtelijk: 15 euro per persoon als er 10 personen meedoen 

 

Bel me, mail me – aarzel niet om contact op te nemen 
 

JE BENT WELKOM  


