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zijn van toepassing 
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CORE ENERGETICA INTRODUCTIE-WORKSHOP 

VITALITEIT EN LEVENSENERGIE 
Hoe vitaal en energiek voel jij je? En wat belemmert je?  

Of het nou privé is of in werk, je kent vast van die momenten dat je in flow bent: alles 
gaat vanzelf en je creativiteit en energie stroomt. En waarschijnlijk ken je ook het om-
gekeerde: dat niks werkt, wat je ook doet... het put je uit. Alsof je in een vicieuze cirkel 
zit.  

Core Energetica kan je helpen om deze cirkel te doorbreken, terug te gaan naar je flow 
en opnieuw je koers te pakken. Zodat je je energie weer voelt stromen. In deze work-
shop ga je dat ervaren. Je onderzoekt je blokkades en hoe je daardoor heen kunt wer-
ken. Waardoor je meer in contact bent met je lichaam en je gevoelens. En daardoor 
meer in contact met je omgeving. 

Core Energetica is een krachtige therapeutische benadering die een proces beoogt 
van heling en bevrijding van levensenergie. Het is een integratieve aanpak die werkt 
op alle levels van menselijk zijn: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. De metho-
de is ontwikkeld door John Pierrakos en is gebaseerd op de psychologische theorieën 
van Freud, Jung en Reich. Doel is het intensiveren van levensvreugde, energie, ver-
vulling en geluk. 

De workshop wordt geleid door Gees Boseker en Margo Bolenius.  

GEES BOSEKER heeft sinds 1998 een Core-Energetische praktijk. Ze 
deed haar opleiding eind jaren '90 bij het Core Energetisch Instituut in 
Berlijn en volgde daar ook een postgraduate jaar. Gees is systeemthe-
rapeut en is gespecialiseerd in het werken vanuit de gehechtheidtheo-
rie. Gees is verbonden aan NICE als teacher in de Transformatietrai-
ning. 

MARGO BOLENIUS begeleidt mensen en organisaties in veranderings-
processen met als doel meer evenwicht, energie en plezier in leven en 
werken. Vanaf 2012 doet ze dit vanuit haar eigen praktijk Bolenius HR 
Advies & Begeleiding. Na de opleiding tot Core Energetisch therapeut 
(2017) combineert ze dat met haar passie: energetisch lichaamswerk.  

De workshop is ook zeer geschikt voor mensen die erover denken de Core Energetics 
Beroepsopleiding (internationaal, voertaal Engels, 4 jaar) of de Transformatietraining 
(voertaal Nederlands, 2 jaar) te gaan doen.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfZlgRQ7HwAJ82u64F4weA5Xkm-8canm1NoojotkQw2jaT5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfZlgRQ7HwAJ82u64F4weA5Xkm-8canm1NoojotkQw2jaT5A/viewform?usp=sf_link
http://www.coreenergetics.nl/wp-content/uploads/2016/07/AlgemeneVoorwaarden.pdf
http://www.coreenergetics.nl/nl/nice/
http://www.coreenergetics.nl/nl/beroepsopleiding-core-energetica/
http://www.coreenergetics.nl/nl/beroepsopleiding-core-energetica/
http://www.coreenergetics.nl/nl/transformatietraining/

