I Ching Instap Projecten voorjaar 2021.
Motto: Eén wereld, één bewustzijn….. op weg naar heelheid en balans in de tijd
van de bewustzijnsziel.

I Ching -het duizenden jaren oude wijsheidsboek dat de grondslag vormde van de Chinese
cultuur- biedt ons evenals de antroposofie, een holistische visie op het leven: leven is stromen,
bewegen en vormgeven aan veranderingsprocessen.
Het is ‘the Book of Changes’… Juist daarom een heel actueel bronboek, in deze tijd van
noodzakelijke veranderingen en vernieuwing.
In ieder geval heeft de ervaring geleerd, dat het een niet te onderschatten gesprekspartner kan
zijn die weliswaar aanvankelijk ‘in raadselen’ lijkt te spreken, maar die nooit teleurstelt.
In dit project leer je al doende de taal van I Ching te verstaan en te betrekken op persoonlijke,
biografische vragen: denken met het hart!
Eénmaal ‘on speaking terms’ met deze ‘persoonlijke coach’, weet je jezelf eens te meer
verankerd in de wijsheidswereld die van alle tijden is en je draagt onder alle omstandigheden.

I Ching in het Veerhuis:
Tijd: 5 werkdagen, vrijdag 9, 16, 23, 30 april en 7 mei, 10-17.00 uur.
Locatie: het Veerhuis, Waalbandijk 8, 4046 CB Varik
Kosten: € 650,-- inclusief koffie/thee/lunch
Zomercursus op Texel:
4 cursusdagen aaneengesloten, 2-5 juni 2021, den Hoorn, Texel.
Tijd van het dagprogramma: 10.00-19.00, (lunchpauze 13.00-15.30)
Cursus kosten: € 550,-- inclusief 1 hoofdmaaltijd en verzorging gedurende de dag.
NB. Exclusief zelf te organiseren verblijf op Texel.
Hartelijk welkom bij de online informatie bijeenkomst op dinsdag 9 maart,
19.30-21.00.
Aanmelden (en/of persoonlijk overleg) graag via: josien@3Consult.nl of 06
27020041. U ontvangt een bevestiging en de benodigde link voor 9 maart.
Over de docenten:
Rinke Visser en Josien de Vries (al ruim 35 jaar collega’s en levenspartners)
spreken uit ervaring. Als pioniers in Biogafiek werkten zij in diverse Europese
landen, de VS, Canada en Nieuw Zeeland. I Ching werd een belangrijke pijler
van hun brug tussen west en oost.
Sinds 2015 doceren en trainen zij regelmatig in China. Zij verzorgen i.s.m. het
Instituut voor Biografiek, -(waarvan zij de grondleggers zijn)-,
biografiecursussen en een opleiding voor biografisch coachen op
antroposofische grondslag in Chengdu en Beijing en sinds Corona ook online.

