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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 gekend. 
Deze momenten uitbreiden in het gewone dagelijk-
se leven, daar gaat het om in deze training. 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 le-
ven zoveel mogelijk gebeurt wat werkelijk 
goed is voor jou, vormt het tweede hand-
vat. Daarbij is het belangrijk om contact te 
maken met je verlangen. Met wat je eigen-
lijk wilt in je leven. En om afscheid te nemen 
van dat waarmee je jezelf dwars zit. Daar-
voor is behalve motivatie ook moed nodig.  
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Hierdoor blijkt het mogelijk in contact te komen met 
een bijzondere dimensie. Er blijkt een wijsheid te 
zijn die verder gaat dan ons gewone denken. Er be-
staat iets als fundamenteel vertrouwen. In plaats 
van belang bestaat er ook liefde, die werkelijk rust 
en plezier brengt. Vanuit dit gezichtspunt verande-
ren problemen in mogelijkheden om dieper tot de 
kern van het leven door te dringen. 

Door verschillende vormen van meditatie, visuali-
satie, lichaamswerk en praktijkoefeningen zul je in 
de training deze fundamentele dimensie kunnen er-
varen. De oefeningen en technieken die aan bod 
komen zijn eenvoudig, en hebben in de praktijk hun 
effectiviteit bewezen. In een persoonlijk program-
ma en in de dagelijkse praktijk van het leven leer 
je deze oefeningen en technieken toepassen. Dit 
vormt een belangrijke doelstelling van de training. 

De dagelijkse, grotere of kleinere knelpunten wor-
den hierdoor mogelijkheden om meer inzicht te 
krijgen in jezelf. Zij vormen daarmee stapstenen 
naar een vrijer en krachtiger bestaan. 
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Thema’s die worden behandeld

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

~  omgaan met gevoelens en verlangens

~  gevoelens tot uitdrukking brengen

~  de waarde van boosheid en verzet onderkennen

~ de waarde en de kunst van het “neen” zeggen

~  het belang van keuzes maken en 
beslissingen nemen

~ waar gaat het echt om in je leven

~ wie ben je als je echt jezelf bent

~ je leven als je belangrijkste project

~ wat is een goede relatie en wat vraagt dat

~ wat is contact, communicatie en relatie

~ het voorkomen en aangaan van conflicten

~ alleen en samen zijn

~ wat is een liefdesrelatie
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Opzet training
De training is zo opgezet dat met een minimum 
aan tijd een maximum aan resultaat wordt bereikt. 
Gekozen is voor een opzet van twintig losse dagen 
gespreid over een jaar. Afgezien van vakanties is 
de tussentijd meestal twee weken. Daardoor word 
je maximaal ondersteund in je persoonlijke pro-
gramma. 

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 mid-
dag samen. Ook worden er vier evaluatiegesprek-
ken gehouden tijdens de training.

Regelmatig geven wij literatuur mee, die je thuis 
bestudeert en tijdens de trainingsdagen wordt be-
sproken. Ook maken we gebruik van muziek uit al-
lerlei stromingen en richtingen.

~  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

~  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; omgaan met kwetsing

~ vergeving van jezelf, je vrienden en je vijanden

~ kritiek geven en kritiek ontvangen

~ houding tegenover geweld in de samenleving

De leiding van deze jaartraining is in handen van 
Ronny van der Kam. Vanaf 2003 is zij als staflid 
verbonden aan het Centrum Zijnsoriëntatie waar 
zij individuele begeleiding, relatiebegeleiding en 
trainingen geeft op het gebied van bewustzijn en 
persoonlijke ontwikkeling.



Praktische informatie

Informatieavonden en 
introductiedagen
 
Om vragen te kunnen stellen en nadere informatie 
te krijgen over de Jaartraining hebben we enkele 
Informatieavonden gepland. De data zijn te vin-
den op www.zijn.nu

Deelname is kosteloos. Wel graag aanmelden bij-
het secretariaat. Je kunt ook eerst telefonisch con-
tact opnemen om meer aan de weet te komen. 

Heb je behoefte om eerst het zijnsgeoriënteerde-
werk te ervaren dan kan dat op drie verschillen-
de introductiedagen. De kosten van zo’n dag be-
dragen € 90,-.

Trainingsdagen

Jaartraining “Rusten in Zijn- Doen wat je echt wilt”: 
de training bestaat uit 20 dagen, die verspreid over 
het jaar twee à drie dagen per maand worden aan-
geboden. Zie voor data de website www.zijn.nu. 

De trainingsdagen beginnen steeds om 10.00 uur 
en eindigen om 18.00 uur en worden gehouden op 
het Centrum Zijnsoriëntatie in Utrecht.

Kosten

De kosten van de jaartraining bedragen voor parti-
culieren € 2850,-. Het werkgeverstarief is € 4500,-
 
Toelating tot de jaartraining vraagt één of meer in-
takegesprekken met Ronny van der Kam. De kos-
ten hiervan bedragen € 75,- per intakegesprek. 
Ten behoeve van het intakegesprek schrijf je aan 
de hand van een checklist een levensverhaal. Deze 
checklist kun je vinden op de website.
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Vervolgopleiding

Voor veel mensen vormt de jaartraining het be-
gin van een bewustzijnstraject dat vele jaren kan 
omvatten. Na het eerste jaar kun je kiezen voor een 
driejarige Coachopleiding op basis van Zijnsoriën-
tatie, en/of voor de meerjarige training Personal 
Coaching op basis van Zijnsorientatie.

Inlichtingen, overleg en aanmelding

Richt je voor nadere informatie of aanmelding tot 
het Centrum Zijnsoriëntatie, Kaap Hoorndreef 
56 e, 3563 AV Utrecht. Wij zijn telefonisch te berei-
ken op 030-2621487.
 
Of wend je direct tot Ronny van der Kam op 
06-29205214. Je kunt ook een e-mail sturen naar: 
centrum@zijn.nu. Kijk tevens op www.zijn.nu. 


