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Geachte relatie, 
 
De eerstvolgende cursus Energetische Meditatie, EM 1, gaat door op 12 en 13 
september 2019 in Terneuzen (Zeeuws Vlaanderen).  
Op donderdag en vrijdag van 09.30 u. tot 16.30 u. Er zijn twee lunch-maaltijden 
voorzien telkens rond 13.00 u. Er is de ganse dag door koffie, thee, water en 
versnaperingen. Het handboek ‘Energetische Meditatie’ van Ton van Gelder 
krijgt u ter plaatse en er wordt tevens gebruik gemaakt van een reader waarin 
onder meer alle oefeningen en opdrachten staan uitgelegd welke u moeiteloos 
naar het meditatief bewustzijn brengen. Ook dit werkboek neemt u na de cursus 
mee naar huis. 
Losse ontspannen kledij is gewenst. 
 
Algemene informatie over de inhoud: 
 
EM is bedoeld voor iedereen die op een plezierige en no-nonsense manier het 
leven wilt verrijken en verlichten. In enkele korte maar krachtige cursussen leer 
je vaardigheden die direct toepasbaar zijn in je dagelijks leven. EM kan je overal 
gebruiken. EM heb je altijd bij je. 
Wat het is ? 
EM is een nuchtere methode van zelfonderzoek, met krachtige technieken en 
heldere onderzoeksdoelen, en is geworteld in de Chinese en Indiase wijsgerige 
tradities. De Chinese Taoïsten ontrafelden de geheimen van energie, het 
Boeddhisme uit India is de leer van het bewustzijn. Energetische Meditatie 
combineert het beste van beide tradities tot een bijna wetenschappelijke 
benadering. EM is meditatie in actie. 
Wat het doet ?   
Belangrijk uitgangspunt is dat mediteren nuttig, makkelijk, leuk en leerzaam 
moet zijn. Door de eigen lichaamsenergieën en het bewustzijn te onderzoeken en 
te beïnvloeden, wint het dagelijks bestaan dramatisch aan kwaliteit. Welke 
kwaliteitsverbetering wordt nagestreefd verschilt van persoon tot persoon. 
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Individuele deelnemers krijgen het gereedschap aangereikt dat nodig is om 
individuele doelstellingen, wensen en verlangens te realiseren. 
Voor wie ? 
Voor iedereen die verbetering wil brengen in gezondheid (psychisch en fysisch), 
het maatschappelijk functioneren (professioneel en vrije tijd), de persoonlijkheid 
(karakter en omgang met anderen) en het spirituele vlak (wijsheid en geluk). 
Wat je onderzoekt ? 
Onderzocht wordt wat er zich in je hoofd afspeelt (denkprocessen, min of meer 
vaste gedachtenpatronen), en wat er zich in je lichaam afspeelt (energetische 
processen, waaronder emoties). Deze processen lijken vanzelf te gaan, alsof ze 
je overkomen. De training is gericht op het heroveren van de bewuste controle. 
 
In EM 1 leren we ‘aarden’ en voelen, door contact te maken met het lichaam en 
met de energie. We leren tevens om emoties te (h)erkennen, te voelen en 
‘geparkeerde emoties’ los te maken. 
 
EM 1 programma: 
Blok 1: Onderzoek van gedachten (het denken observeren) 
Blok 2: Onderzoek van het lichaam (voelen) 
Blok 3: Onderzoek van energiecentra 
Blok 4: Energie laten stromen 

 
Na het volgen van EM 1 ontvangt u een EM 1-certificaat (IVEG). 
Het aantal inschrijvingen is om organisatorische redenen beperkt, dus: “ wie het 
eerst komt, het eerst maalt “. 
De inschrijving wordt definitief na het betalen van € 290,- op onderstaande 
rekening van het IVEG (datum is bepalend).  
 
De locatie is: 
Hampshire Hotel - Churchill 
Churchilllaan 700 
4532JB Terneuzen 
Nederland 
Telefoon: (+31) (0)115 621 120 
Website: http://www.hampshire-hotels.com/churchill 
E-mail adres: info@hampshire-churchill.nl 
Overnachten is uiteraard mogelijk in het hotel en is voor eigen rekening. 
 
Hopend u dan te mogen begroeten, 
 
JP Rooms 
Clara Rooms 
IVEG - Instituut voor Energetische Geneeskunst  


