
In de natuur gebeurt het soms. Je ziet een vlinder, 

een bloem en even wordt het stil. Ook in een ge-

sprek kan het gebeuren. De kern wordt geraakt 

en even word je droevig en blij tegelijk. Of je bent 

met iets bezig en je voelt het. De klus raakt je 

hart. Dat geeft een wonderlijk soort kracht. 

Iedereen kent deze momenten of heeft ze ge-

kend. Deze momenten uitbreiden in het ge wone 

dagelijkse leven, daar gaat het om in deze trai-

ning. Leven met het gevoel in je bestemming te 

zijn, zo kun je het verlangen van deelnemers ook 

omschrijven. 

Leren om te rusten in wat er is. Ook in dat wat je 

liever niet wilt dat er is. Dat is de ene invalshoek. 

Leren zorgen dat er in je leven zoveel mogelijk 

gebeurt wat werkelijk goed is voor jou, vormt de 

tweede invalshoek. Daarbij is het belangrijk om 

contact te maken met je verlangen. Met wat je 

eigenlijk wilt in je leven. En om afscheid te nemen 

van dat waarmee je jezelf dwars zit. Daarvoor is 

behalve motivatie ook moed en doorzettingsver-

mogen nodig. Hierdoor blijkt het mogelijk in con-

tact te komen met een bijzondere dimensie. Er 

blijkt een wijsheid te zijn die verder gaat dan ons 
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Gedurende deze meerjarige, doorgaande trai-

ning krijg je iedere trainingsdag oefeningen aan-

gereikt, die er op gericht zijn jezelf beter te leren 

begeleiden. Hoe beter je jezelf kunt begeleiden, 

hoe beter je jezelf in een optimale geestelijke en 

spirituele conditie kunt brengen en kunt houden. 

Je bent daardoor steeds beter in staat je leven 

op een voor jou kloppende en inspirerende ma-

nier in te richten. De training zorgt daarbij voor 

groeiend zelfinzicht.

Tijdens een half uur van persoonlijke beoefening 

thuis werk je dagelijks met de oefeningen die je 

op de trainingsdag hebt aangereikt gekregen. 

Je ervaart daardoor iedere dag het positieve ef-

fect van de training tijdens de beoefening, maar 

ook in de verdere praktijk van je dagelijks leven. 

Al doende ben je in staat steeds creatiever en ef-

fectiever met de oefeningen om te gaan. Ben je 

al therapeut, trainer of coach, dan ga je als van-

zelf deze inzichten en oefeningen op je cliënten 

of studenten toepassen.

Je verbindt je in deze doorgaande training in zelf-

bevrijding en zelfrealisatie steeds voor een jaar. Al 

doende zal de motivatie groeien, ook al door de 

Opzet training

gewone denken. Er bestaat iets als fundamenteel 

vertrouwen. In plaats van belang bestaat er ook 

liefde, die werkelijk rust en plezier brengt. Vanuit 

dit gezichtspunt veranderen problemen in mo-

gelijkheden om dieper tot de kern van het leven 

door te dringen. 

Door verschillende vormen van meditatie, visuali-

satie, lichaamswerk en praktijkoefeningen zul je in 

deze meerjarige training deze fundamentele di-

mensie kunnen ervaren. De oefeningen en tech-

nieken die aan bod komen zijn eenvoudig, en 

hebben in de praktijk hun effectiviteit bewezen. 

In een persoonlijk programma en in de dagelijkse 

praktijk van het leven leer je deze oefeningen en 

technieken op jezelf toepassen.

Optimale zelfbegeleiding vormt een belangrijke 

doelstelling van deze training. De dagelijkse, gro-

tere of kleinere knelpunten worden hierdoor mo-

gelijkheden om meer inzicht te krijgen in jezelf. Zij 

vormen daarmee stapstenen naar een vrijer en 

krachtiger bestaan.

vruchten die je van de training plukt en ben je in 

staat een verantwoorde keuze te maken. Ieder 

jaar kun je kiezen om al dan niet verder te gaan 

of een jaar te pauzeren. Het gaat dus om een 

doorgaande groep van meerdere jaren die wel 

qua samenstelling kan veranderen.

Steeds wordt er naar gestreefd om met zo ge-

ring mogelijke tijdsinvestering een maximum aan 

resultaat te verkrijgen. Voor het eerste jaar is ge-

kozen is voor een opzet van twintig losse dagen 

gespreid over een jaar. Afgezien van vakanties 

is dan de tussentijd tussen twee trainingsdagen 

meestal twee weken. Door deze frequentie word 

je maximaal ondersteund en gestimuleerd bij je 

persoonlijke beoefening thuis. Iedere trainings-

dag vormt immers een stimulans voor de per-

soonlijke beoefening.

In de volgende jaren kan daardoor zowel het 

aantal dagen per jaar als de frequentie terug-

gebracht worden. We werken dan meer met 

tweedaagse bijeenkomsten. Het tweede en 

derde jaar vraagt vijftien dagen, verdeeld over 

tien maandelijkse bijeenkomsten. Vanaf het vier-

de jaar vraagt de training acht dagen, verspreid 

over vier tweedaagse bijeenkomsten. Over het 

tweede, het derde jaar en de gevorderdengroep 

vind je afzonderlijk nog informatie op www.zijn.nu. 

Om de integratie in het dagelijks leven verder te 

bevorderen, vorm je samen met enkele andere 

deelnemers een oefengroep. Deze komt steeds 

tussen twee trainingsdagen een avond of een 

middag samen. In de loop van de tijd ontwikkelt 

zich deze oefengroep tot een intervisiegroep, 

waaraan je bijzonder veel steun ontleent. Ook 

worden er per jaar vier evaluatiegesprekken ge-

houden om je persoonlijk te ondersteunen en de 

resultaten van de training te toetsen.

Regelmatig krijg je literatuur, die je thuis bestu-

deert en tijdens de trainingsdagen en in de oe-

fengroep wordt besproken. 



Thema’s

het belang van een 
goede relatie met jezelf 
en hoe dat voor elkaar 

te krijgen

omgaan met gevoelens en verlangens 
en leren gevoelens tot uitdrukking te brengen

de waarde van 
boosheid en verzet

de waarde en de kunst 
van het “neen” zeggen het belang van keuzes maken 

en beslissingen nemen en 
hoe dat op een wijze manier te doen onderscheid tussen innerlijke criticus, 

innerlijke rebel en innerlijk wijsheid

waar gaat het echt om 
in je leven?

wie ben je als je echt jezelf bent?

je persoonlijk leven 
als je belangrijkste project 

wat is een goede relatie 
en wat vraagt dat?

wat is contact, 
communicatie 

en relatie?

het voorkomen, 
aangaan en 
oplossen van 

conflicten

omgaan 
met kwetsing

alleen en 
samen zijn

wat is een liefdesrelatie 
en hoe ontwikkelt 

zich deze?

wat is ‘ik’, egoloosheid 
en de kracht van 

echt jezelf zijn?

de kunst 
van het loslaten 

en verzaken

discipline en verslaving

rijkdom- en armoedebewustzijn
de noodzaak van 

overgave aan het leven 
zoals het werkelijk is

het belang van invloed uitoefenen

wat betekent het 
om een sterfelijk wezen te zijn?wat betekent het 

om een seksueel wezen te zijn?

intimiteit, spiritualiteit 
en de kosmische dimensie 

in je leven

hoe ziet de werkplek er uit 
waar jij jezelf en de wereld 

tot bloei brengt?

projectie en overdracht
vergeving van jezelf, 

je vrienden 
en je vijanden

kritiek geven en kritiek ontvangen

natuurlijke autoriteit
 houding tegenover geweld 

en het lijden in de samenleving

Het eerste jaar van de Training Zijnsoriëntatie 

vormt voor de meeste mensen het begin van 

een intensief bewustzijnstraject dat vele jaren kan 

omvatten. Na het eerste jaar kun je ook kiezen 

voor een driejarige Coachopleiding op basis van 

Zijnsoriëntatie. Zie daarvoor de afzonderlijke bro-

chure. Deze Coachopleiding kun je eventueel 

ook parallel doen met de Training Zijnsoriëntatie.

Vervolgopleiding



Er starten in oktober 2011 twee groepen met het 

basisjaar groep A en groep B. Hiervoor zijn de vol-

gende data gepland:

Groep A: 14 en 28 oktober, 11 en 12 november, 2 

en 16 december 2011, 7 en 21 januari, 3 februari, 

3 en 31 maart, 20 april, 11 en 31 mei, 28, 29 en 30 

juni, 7 en 28 september, 12 oktober 2012.

Groep B: 22 oktober, 5, 25 en 26 november, 9 en 

23 december 2011, 10 en 11 februari, 3, 16 en 31 

maart, 14 en 28 april, 2 juni, 21, 22 en 23 juni, 8 en 

28 september, 27 oktober 2012.

De trainingsdagen beginnen steeds om 10.00 uur 

en eindigen om 18.00 uur en worden gehouden 

op het Centrum Zijnsoriëntatie.

De kosten van het eerste jaar bedragen voor par-

ticulieren € 2850,–. Het werkgeverstarief is € 4500,–. 

Deze kosten zijn exclusief de verblijfskosten van 

één driedaagse die residentieel wordt gehou-

den.

Locatie: Centrum Zijnsoriëntatie

Utrechtseweg 133, 3702 AC Zeist

www.zijn.nu

Om vragen te kunnen stellen en nadere informa-

tie te krijgen over de Training Zijnsoriëntatie heb-

ben we enkele Informatieavonden gepland. Die 

zijn op 25 augustus, 13 september en 3 oktober.

van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname is kosteloos. 

Wel vragen we je aan te melden bij het secreta-

riaat. Je kunt telefonisch contact opnemen om 

meer aan de weet te komen of een informatief 

gesprek aanvragen.

Heb je behoefte om eerst het Zijnsgeoriënteerde 

werk te ervaren dan kan dat tijdens een introduc-

tiedag. Die zijn er op 2 en 3 september en 2 ok-

tober. De kosten van deze dag bedragen € 90,–. 

Veel informatie over het Centrum, onze missie, 

antwoord op de vraag wat is Zijnsoriëntatie, infor-

matie over ons volledige aanbod aan activitei-

ten vind je op onze website www.zijn.nu . 

Toelating tot de Training Zijnsoriëntatie vraagt één 

of meer intakegesprekken met Chris Kersten. De 

kosten hiervan bedragen € 75,– per intakege-

sprek. Ten behoeve van het intakegesprek schrijf 

je aan de hand van een checklist een levensver-

haal. Deze checklist vind je op www.zijn.nu .

Trainingsdagen  Kosten

Informatie en Aanmelden

De leiding van groep A van deze opleiding is in 

handen van Chris Kersten: een gepassioneerd 

psycholoog en Zijnsgeoriënteerd begeleider. 

Van jongs af aan heeft hij al een grote interesse 

voor psychologie en voor spirituele en religieuze 

tradities zoals Christendom, Zen, Tibetaans Boed-

dhisme, Soefisme, Yoga en Advaita. De diverse 

vormen van gebed, zang, meditatie, visualisatie 

en rituele gebaren die in deze tradities zijn ontwik-

keld beschouwt hij als zeer behulpzame vormen 

van zelfbegeleiding. 

Chris heeft vele jaren in allerlei leidinggevende 

functies in het bedrijfsleven gewerkt voor hij in 

1997 het Centrum Zijnsoriëntatie in Utrecht heeft 

opgericht. Het Centrum is uniek in de manier 

waarop diepzinnigheid met pragmatisme wordt 

gecombineerd.

De leiding van groep B van deze opleiding is in 

handen van Guri de Blok.

Begin jaren 90 ben ik gestart met Zijnsgeoriënteer-

de training. Na een driejarig reis door Azië, waarin 

ik mijn spiritueel leraar Sri Poonjaji heb ontmoet, 

ben ik gestart met het bedrijf Presence. Hierin ben 

ik als commercieel directeur actief met Werving, 

Selectie, Training en Coaching. Vanuit die rol ben 

ik betrokken geweest bij het begeleiden van hon-

derden mensen naar nieuwe banen en in hun 

ontwikkeling.

Passie: de zoektocht naar ‘de waarheid’. Het be-

grijpen van de natuur, van de mens in de wereld. 

Ontdekt: de probleemloosheid van Zijn die zich 

verhult achter de ideeën van Zijn. De oneindige 

uitnodiging van Zijn om zich elk moment opnieuw 

te laten ont-dekken, zonder iets te doen.

Leiding



Richt je voor nadere informatie of aanmelding tot 
Centrum Zijnsoriëntatie, Utrechtseweg 133, 3702 AC Zeist.
Wij zijn telefonisch te bereiken op 030-2621487. 
Of wend je direct tot Chris Kersten op 06-44726934. 
Je kunt ook een e-mail sturen naar centrum@zijn.nu           www.zijn.nu
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