
Leergang  
transformatie en  
transpersoonlijke  

ontwikkeling
De reis naar innerlijke heelheid  

en wat het betekent mens te zijn.



Wil je als individu/ 
professional een 

dieper begrip krijgen van 
wat voor jou het leven 
werkelijk betekenisvol 

maakt?

Wat betekenen de 
uitdagingen die we op 
ons pad treffen? Wat is 

een manier van denken, 
die bijdraagt tot meer 
heling in jezelf en naar 

anderen toe?

Ben je op zoek hoe 
jouw innerlijk werk en 
houding als leider kan 

bijdragen om de mensen 
binnen je organisatie op 

een inspirerende manier te 
begeleiden zodat ook hun 

missie tot uiting komt in 
denken/doen en zijn

Hoe leer ik 
vertrouwen op een 

stroom van innerlijk weten 
en leven? Hoe kan ik als 

begeleider (trainer, coach) 
een helingsinstrument zijn 
voor anderen, vertrouwend 

op een groter veld van 
eenheid?

Als je de kern van jezelf raakt, raak je aan het wezen van de 
mensheid zelf. Als je dat doet, zal het je naar de diepte van het 

menselijk bewustzijn voeren, het gemeenschappelijk oerbewustzijn 
van de hele mensheid waarbinnen de gehele mensheid is 

ingevouwen. Het vermogen van het individu daar gevoelig voor te 
worden zal de sleutel zijn tot verandering van het hele mensdom.

- Joseph Jaworski -
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Deze leergang faciliteert 
een innerlijke reis die 

ons dichter brengt bij wat 
het betekent om mens te 

zijn en wat het betekent 
om deel uit te maken van 

een groter geheel.

Navigeren door leven en werk gaat niet zonder kleerscheuren. Wat betekenen 
de uitdagingen die we op ons pad treffen? Wat leren we ervan, over het leven en 
over onszelf. Hoe verhouden we ons tot deze ervaringen en gebruiken we ze als 
bron van ontwikkeling en geluk? Onze interpretaties spelen een kritieke rol, ze 
bepalen het verhaal dat we schrijven over onszelf. Een verhaal dat orde schept in 
de chaos, dat houvast biedt, orientering. En betekenis geeft aan wie we zijn, aan 
ons leven. Een verhaal dat bijdraagt aan innerlijke ontwikkeling, dat verhaal kan 
bijdragen aan innerlijke integratie. Maar ook aan regressie, aan fragmentatie. We 
hebben onderscheidingsvermogen nodig om te kunnen kiezen voor paden die 
bijdragen aan ontwikkeling van kracht, van innerlijke eenheid. En weten wat 
ons van onszelf afbrengt. Wat bijdraagt aan fragmentatie.

Deze leergang faciliteert een innerlijke reis die ons dichter brengt bij wat het 
betekent om mens te zijn en wat het betekent om deel uit te maken van een 
groter geheel. De intentie van de leergang is om spirituele principes te integreren 
in ons mens zijn en op een gegronde manier. We doen dit door aan de slag 
te gaan met processen en ‘tools’ die ondersteuning bieden bij het beleven 
van je bewustwordingsproces, en bij het ervaren van verschillende lagen van 
menselijk functioneren (dit zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel). Bron 
van duurzame ontwikkeling is het ontwikkelen van een persoonijke practice 
om je innerlijke proces te ondersteunen. De reis zal bijdragen tot het leren in 
je centrum te blijven staan, te leren waarnemen voorbij je eigen gedrag en 
dat van een ander. De bewustwording heft sluiers op van onze duale wereld 
waardoor je de verschillende aspecten van het leven leert te omarmen. Het 
kan je in aanraking brengen met een diepe zingeving in jezelf die richting en 
vertrouwen geeft. We reiken trainers, coaches tools en ervaringen aan die je in 
staat stellen andere te begeleiden vanuit je kern en te vertrouwen op je intuïtie 
zonder je eigen spiegels te projecteren.

De reis naar  
innerlijke eenheid



Deelnemers profiel

Je bent een consultant, coach, trainer 
die een diepgaande interesse heeft in 
transformationele processen en vanuit 
een innerlijk weten wil werken met 
groepen en mensen.

Je bent een leidinggevende die 
behoefte heeft zijn leiderschap 
te ontwikkelen en die dit vorm wil 
geven vanuit innerlijke zingeving die 
bijdraagt tot meer eenheid; Waarbij je 
leert vertrouwen op je innerlijke stem 
waarbij je ook in staat bent voorbij 
gedrag waar te nemen.

Je bent als individu onderweg in je 
persoonlijke ontwikkeling en je voelt 
dat er terugkomende uitdagingen op 
je pad komen. Je wilt je verdiepen in 
hoe je jouw mens zijn (persoonlijkheid) 
kan samenbrengen met je unieke 
essentie zodat je leven een uiting 
wordt van je wie je in wezen bent.

People say that what we’re all seeking is a 
meaning for life. I don’t think that’s what we’re 
really seeking. I think that what we’re seeking 
is an experience of being alive, so that our 
life experiences on the purely physical plane 
will have resonances with our own innermost 
being and reality, so that we actually feel the 
rapture of being alive.

- ―Joseph Campbell -
The Power of Myth
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“Liefde alleen kan opbloeien in totale 
openheid voor al wat is. Alleen iemand 
die vrede met zichzelf sluit, de strijd tegen 
zichzelf staakt, kan totale openheid 
bereiken. Dat betekent in de praktijk van 
het leven dat men zichzelf ontwapent, 
zijn pantser aflegt, en bereid is geraakt te 
worden, ook door pijn en verdriet.”

Omdat we over transformatie en transpersoonlijke ontwikkeling spreken, 
gaan we verder dan bewustwording van onze gedachten en emoties. We reiken 
voorbij ons fysiek bestaan als mens. En werken met meer dan het zintuigelijk 
waarneembare en de analytische geest. Met meer dan het biologisch geregelde 
lichaam en onze mind met denkpatronen waarin we door onze opvoeding/ dna 
gevormd zijn. Om ons zo te verbinden met de krachten van de psyche en ons 
potentieel als mens. Ons dagelijks leven speelt zich af in de wereld van materie, 
die neigt tot afgescheiden leven en materie. (mijn wereld stopt bij mijn huid en die 
van jou begint bij de jouwe). Als mens komen we in aanraking met de krachten 
van onze (bewust en onbewust) gedachten alsook met de krachten van onze 
emoties. De analytische geest kijkt naar deze wereld door een filter en creëert 
zo onze dagelijkse realiteit waarin we als mens leven. Bewustwording van 
deze patronen is een belangrijk element maar niet voldoende om te komen tot 
duurzame ontwikkeling. 

Wanneer we duurzaam willen transformeren, is in aanraking komen met een 
transpersoonlijke laag onmisbaar. We leren werken met een andere wereld, 
een wereld van energie. Deze is niet zichtbaar met het oog, maar wel voelbaar. 
Door in aanraking te komen met een wereld waarin alles verbonden is, waarin 

universele principes spelen, krijg je als mens de mogelijkheid om anders te 
leren waarnemen. Onze innerlijke ontwikkeling brengt ons in aanraking met 
compassievolle zijn. Dit vormt de sleutel om duurzame transformatie tot stand 
te brengen. In contact komen met deze wereld nodigt uit om over bestaande 
constructies in je leven (zelfgeschreven verhalen) te reflecteren en te ontdekken 
waar je verhaal bijdraagt aan verdere ontwikkeling en waar het je belemmert. 
In een gestructureerd proces kom je in aanraking met een krachtbron die je in 
staat stelt je eigen schaduwen in het licht te zetten, wat heling mogelijk maakt. 
Het brengt je in aanraking met de stilte in jezelf waar innerlijke wijsheid naar 
je toestroomt en je de weg wijst. Er ontstaat ruimte om antwoorden vanuit het 
hoogste van jezelf te ontvangen vanuit mildheid en compassie. 

De leergang is een innerlijke reis die deze 2 werelden samenbrengt en die de 
intentie in zich draagt deze met elkaar te integreren. Zodat universele principes 
belichaamt kunnen worden en hun weg weten te vinden in je dagelijkse 
leven. Het richt zich op een practice waarin je in aanraking komt met het 
hoogste van jezelf en het universele veld. Tegelijkertijd richten we ons op het 
bewustwordingsproces van alle lagen (fysiek, emotioneel en mentaal en 
spiritueel) van ons mens zijn. 

Wat kan je verwachten?

Transformatie en 
transpersoonlijke 
ontwikkeling



Leervorm
Practice
• Krachtbronnen in jezelf ontdekken die bijdragen tot een veld 

van heelheid. 
• Richt zich op het creëren van gezonde gewoontes die 

veiligheid en geborgenheid in jezelf vergroten en die je zo 
kunnen ondersteunen om moedige stappen te kunnen zetten 
in je ontwikkelingsproces.

• Hart gedragen oefeningen en meditaties die een 
ontdekkingstocht vormen hoe je jouw compassievolle hart 
kan openen zodat heling, acceptatie en verzachting optreedt. 
(Coherent veld) 

• Ruimte en stilte die bijdraagt tot het in contact komen met 
een transpersoonlijke laag die de poort vormt tot de ziel. 

• Is erop gericht dat je jouw eigen manier ontdekt die je 
dagdagelijks kan integreren in je leven zodat je blijvende 
voeding krijgt.

Bewustwording
• Het proces dat verloopt via ervaringsgerichte 

verwerkingsoefeningen en tools. 
• Van verschillende lagen van ons mens zijn (fysieke, 

emotionele en mentale laag). 
• Van een wereld van symboliek, archetypen en stilte 

(spirituele laag).  
• Ontdekken hoe een dialoog in jezelf op verschillende 

lagen plaatsvindt 
• Op een veilige manier ontdekken welke signalen het 

leven je wil laten zien en wat je als individu nodig hebt 
om tot meer integratie te komen. 

• De groep zal een krachtig helend spiegelveld vormen 
voor deze reis. 



  Blok 1  

Bewustwordingsproces van gedachten, emoties en patronen vanuit een 
compassievolle houding

• Eerste stappen in innerlijke reis van bewustwording van patronen, emoties en 
gedachten (zelfbeeld) 

• Belangrijke principes en randvoorwaarden in het transformatieproces
• Verkenning aan de hand van transformatieprocesmodel, van reflex naar reflectie
• Zelf ervaren en oefenen
• Inleiding in de practice – hoe creëer ik een compassievol veld in mezelf

  Blok 2  

Verdieping bewustwordingsproces: Identiteit - archetypen 

• Verdieping van bewustwordingsreis: identiteit en archetypen 
• In kaart brengen van onze identiteit als een krachtenveld door middel van het 

deeper level model 
• We komen stap voor stap in de wereld van beelden, symboliek, archetypen als 

communicatietaal en doen via ervaringsgerichte oefeningen onze ontdekkingen 
in de grote patronen in ons leven (gave en opgave)

• Proces van heling door de dans van de zelven die leidt tot meer innerlijke 
integratie

• Sluiers rondom de persoonlijkheid verlichten door de verdere implementatie 
van compassievolle houding  

  Blok 3   

Chartres: Missie- in dialoog met je eigen innerlijke leiding (ritme van de ziel)

• Kathedraal van Chartres als gids en spiegel voor de reis van het niet zichtbare 
en een wereld van symboliek. Symbolen zijn eeuwen oud en kunnen ons 
helpen de tekenen van het leven weer te zien. Reflecterend maar ook 
vooruitkijkend.

• Wat wil door je heen stromen in dit leven? Wat maakt je leven werkelijk 
betekenisvol?

• Leren waarnemen van signalen, synchroniciteit als richtingwijzer in je leven. 
Reizen voorbij gedachte, emoties naar het hoogste van jezelf.  

• In aanraking komen met hoogste van jezelf en het universeel veld; en dit tot 
uiting laten komen in je leven

  Blok 4   

Het samenbrengen van 2 werelden; door het oog van de naald. 

• Transformatie ervaren (de tegenkrachten die transformatie oproepen)
• Hoe draagt je missie en staat van zijn bij als bron van innerlijke integratie en je 

handelen 
• Hoe vertaal je jouw missie en het luisteren naar je innerlijke stem op momenten 

dat het spannend wordt 
• Hoe leer je voorbij emotionele triggers waarnemen en blijf in dialoog met jezelf 

en met de ander

  Blok 5   

De weg van innerlijke integratie en hoe zich dat vertaalt in leiderschap 

• Vertaling en integratie van transformatie en transpersoonlijke ontwikkeling in 
leiderschap

• Inzichten vertalen via het gedachtegoed van Impeccable leadership naar je 
relatie met de ander en de groepen die je begeleidt (organisatie en teams) 

• Je leert hoe je andere meeneemt in deze reis van gezamenlijke doelrealisatie 
en je leert ontdekken dat je staat van zijn, je innerlijke integratie en het 
samenbrengen van jouw 2 werelden, helend kan zijn in het proces van andere 
(holding space). 

• Bestendigen van je practice van het afgelopen jaar in je werk en leven

Programma

De reis van bewustwording, naar innerlijke integratie en transpersoonlijke 
ontwikkeling zal gespreid worden over een jaar en verdeeld in 5 blokken.  Er wordt 
bewust gekozen om voor een langere periode deze innerlijke reis te maken zodat 
integratie van opgedane inzichten kan plaatsvinden. Voor blok 1 en blok 3 kan 
je je afzonderlijk inschrijven indien gewenst. Gezien alle blokken een integraal 
geheel vormen in deze innerlijke transformatiereis is het niet mogelijk blok 2-4 en 
5 afzonderlijk te volgen.



Het is onze intentie om alle modules op dezelfde plek plaats te laten vinden 
(afhankelijk van data beschikbaarheid zaal). Met een fijne ruimte om met elkaar te 
leren, te verdiepen, in stilte buiten te kunnen wandelen. 

De kosten voor de training zijn exclusief het dag arrangement (koffie, thee, lunch) en 
exclusief overnachting. Zou je willen overnachten tijdens de modules dan kan dat 
op andere plekken in de buurt. Te zijner tijd kunnen we je daar uiteraard meer over 
vertellen.

Investering
Jouw investering voor het volgen van deze leergang bedraagt;

Zakelijk
Blok 1 en blok 3: 1.250,00 euro* per blok (kunnen apart gevolgd worden)
Gehele leergang: 5.000,00 euro*

Privé
Blok 1 en blok 3: 950,00 euro** (per blok)
Gehele leergang: 3.850,00 euro**

* Zakelijk tarief indien de trainingskosten betaald worden door uw bedrijf/
organisatie en/of fiscaal aftrekbaar zijn. Excl. btw en excl. locatiekosten

** Prijs incl. btw en excl. locatiekosten 

Inschrijving
Inschrijven voor deze leergang kan op de website van Soulrise. Hier kan je bij het 
event je gegevens doorgeven. 

Praktische info

Locatie

Frits Wilmsen

Dedicated bezig zijn met leren, ontwikkelen en 
creativiteit, samen met anderen, beantwoordt aan 
een diep verlangen van mij. Dat vol betekenis krijgt 
in contact met de innerlijke vonk, met onze ziel.  En 
daar is het mij om te doen; gelukkige mensen, 
succesvollere bedrijven en een gezondere wereld.

Trainers

Kristel Heyndrickx

Mijn ogen fonkelen om mensen terug in aanraking 
te brengen met hun eigen krachtbron, het leren 
vertrouwen en luisteren naar hun innerlijke leiding, 
om zo te worden wie je in wezen bent. In ware 
ontmoeting gaan met jezelf en anderen. Dat verrijkt 
mij als mens.



Deze leergang is een co-creatie van Soulrise en het Impeccable Leadership Institute 

Soulrise 
Soulrise wil samen met jou de weg bewandelen om te ontdekken welke 
onderliggende patronen je leven sturen. Zijn dit gedachten en emoties die je 
leven rijker, gelukkiger maken of zijn deze patronen eerder strategieën die je hebt 
aangeleerd om jezelf te beschermen in je huidige context?

De naam ‘Soulrise’ is dan ook afkomstig van deze moedige zelfontdekkingstocht 
waarbij je alle aspecten van jezelf in het licht durft te brengen. Hierdoor ontstaat 
er heling, ruimte en stilte om terug te leren luisteren en vertrouwen op jouw 
eigen innerlijke leiding. Het is een proces dat gericht is op het herstellen van de 
verbinding met je eigen unieke zelf zodat je leven een uiting wordt van wie je 
werkelijk bent.

Soulrise werkt vanuit 2 expertisegebieden Leiderschap & organisatieontwikkeling 
en persoonlijke ontwikkeling. 

Impeccable Leadership Institute 
Het Impeccable Leadership Institute biedt opleiding, training en 
kennisontwikkeling in Impeccable Leadership (ILS).

In projecten, training en coaching ILS leren professionals de methode toepassen 
om succesvol te navigeren door sociale en morele complexiteit.

ILS maakt hefbomen voor transformatie toegankelijk, die bijdragen aan patroon 
doorbrekende persoonlijke ontwikkeling en gezonde, regeneratieve sociale 
verbanden.

Co-Creatie

Met deze co-creatie willen 
we een bijdrage leveren aan 
bewustzijnsontwikkeling binnen 
onze maatschappij die kan 
leiden tot gelukkigere mensen 
en een mooiere wereld.


