
Uitnodiging BelevingsWorkshop:”Spelenderwijs Creëren” 

 

Voel je Onrust in jezelf en/of in je omgeving en heb je de behoefte dit om te zetten in Rust en 

Creatie?  Wil je ook je emoties kanaliseren, zodat het je helpt?  

 

Voel je dan van harte uitgenodigd om deel te nemen aan mijn belevingsworkshop: “Spelenderwijs 

Creëren”. Gun jezelf om op een mooie plek in de Natuur te ontspannen en te ervaren hoe je op een 

speelse manier kunt creëren. Daarbij zul je ook de kracht van de Native Flute ervaren, die je voorbij de 

woorden brengt en naar de ervaring. 

 

DE KRACHT VAN JE HULPBRONNEN 

In deze belevingsworkshop zal je verschillende 

hulpbronnen mogen ervaren en hoe krachtig die zijn 

voor bewustwording, inzicht of om te helpen creëren. 

Ook word je je meer bewust van je lichaam, je energie 

en de kracht van geluid, de Natuur, focus en intentie.   

Daarbij werk je met een mix van (intuïtieve) 

oefeningen, geïnspireerd op o.a. Alan Seale, Jan 

Bommerez, Quantum Fysica, opstellingen, oude 

culturen en mijn eigen ervaringen.  

 

 

PRAKTISCH 

• De workshop vindt plaats op zondag 25 oktober;  

• Locatie ’t Jagershuis op Landgoed Bleijendijk, Sint Michielsgestelstraat 22 te Vught 

• Inloop is vanaf 9:30 uur en we starten om 10 uur;  

• De verwachting is dat we rond 17 uur afsluiten;  

• In de zaal mag je niet met schoenen. Sloffen zijn aanwezig;  

• Er is koffie, thee en koekjes/noten en in pauze soep. Neem eventueel zelf brood mee;  

• De investering is 77 euro en als je voor 1 oktober aanmeldt en betaald, is je early bird prijs 55 

euro. (exclusief BTW als je een factuur voor je bedrijf wilt).  

• Maximum aantal deelnemers is vanwege RIVM richtlijnen 8 personen. 

 

 

  



Uitnodiging BelevingsWorkshop:”Spelenderwijs Creëren” 
WAAROM IK DEZE BELEVINGSWORKSHOP GEEF 

Je bent al heel, zoals je bent. Ook al spiegelen omstandigheden en mensen om je heen je iets anders 

voor. Ook al geloof je het zelf (nog) niet. Toch is het zo en mag je je plek innemen en zijn wie je bent. 

Daarbij is het van groot belang de rust in jezelf te vinden en je emoties te kanaliseren. 

Door een plek te creëren van gelijkgestemden, waar je veiligheid, voedingsbodem en verbinding met 

jeZelf en anderen ervaart, hoop ik mensen te helpen hun eigen heelheid (weer) te zien en te helen 

vanuit rust en creatie.  

Daarnaast het laten ervaren welke hulpbronnen je zelf kunt gebruiken, zonder afhankelijk te zijn van 

anderen of bepaalde leer of systeem buiten jezelf. Zodat je je kracht terug kan pakken en daarmee zelf 

het leven kan gaan creëren, wat je verdient. 

De workshop(s) zijn een weerspiegeling van mijn eigen verhaal en wat daarbij werkt in de zoektocht 

naar balans, je eigen heelheid ervaren en hoe je alleen of samen het potentieel in kan zetten voor iets 

groters dan jezelf. Daar wil ik je graag deelgenoot van maken.  

 
 

Mag ik je zondag 25 oktober verwelkomen?  

 

Meld je aan door een mail te sturen naar: jmc.schmeitz@gmail.com 

En als je vragen hebt, mail of bel: 06-51837776 

 

Ik zie je graag in ‘t Jagershuis! 

Als je andere mensen weet, die geïnteresseerd zouden kunnen zijn, dan waardeer 

ik het zeer als je deze uitnodiging door stuurt.  

 

Hartelijke groet, 

John Schmeitz 

mailto:jmc.schmeitz@gmail.com

