Geachte relaties, beste verwijzers, vrienden en clienten,
'Als je je eigen weg gevonden hebt raak je geïnspireerd en gepassioneerd. Je herinnert je
waarom je hier bent. Jouw eigen levensmissie, uniek.' - Luuc Christiaanse
Bij deze willen we jullie informeren over de gewijzigde situatie voor wat betreft onze site van
de Mee-denkers en .....
de systhemische workshops, die we de laatste 7 jaar maandelijks met veel plezier en succes
hebben georganiseerd en gegeven.
De eerstvolgende workshop die we geven is een eendaagse verdiepingsdag en zal op 4 juni in
Amstelveen gegeven worden.
De titel is 'Werken aan je zelf tbv familieverbanden naar zielsverbanden'

Ten eerste hebben we een nieuwe website, waar ook de zelfhulp-cd's kunnen worden besteld.
de site heet http://www.demee-denkers.nl
Er zijn, naast de zeven reeds bestaande zelfhulp-cd's, nu twee nieuwe zelfhulp-cd's
uitgebracht, die je kunt bestellen en betalen met Ideal op deze nieuwe site.
De eerste is een compilatie van de Droom en de Bevrijding, 'de Droombevrijding' die het
voordeel heeft dat je niet meer hoeft te programeren en dat je hem voor het slapen gaan kunt
opzetten er mee in slaap kunt vallen en zo slapend je zelfvertrouwen kunt helpen
vergroten. De tweede heet 'de innerlijke dokter', die je kunt toepassen bij lichamelijke
problemen, waar de dokter geen oplossing (meer) voor heeft. Deze cd helpt je om het
etherisch lichaam weer in balans te brengen.
De verandering houdt ook in dat vanaf 2011 onze workshops niet langer maandelijks
automatisch zullen worden geprogrammeerd.
Wel kun je je aanmelden om een uitnodiging te krijgen voor een 1 daagse verdiepingsdag
voor één van de thema's op één van de nader te
bepalen zaterdagen (of zondagen). Misschien ken je ook wel iemand die je zo'n dag gunt en
die een keer wil kennismaken met deze wijze van werken. We nodigen je hartelijk uit om
gebruik te maken van het on-line voorinteken-formulier op de nieuwe website
http://www.demee-denkers.nl Dus ook voor de workshop van 4 juni, die zeker door zal
gaan.
Hierop kun je alvast een voorkeur aangeven om de opstelling te doen, voor wat betreft
periode en thema. De eerste keer na dei van 4 juni zal waarschijnlijk in september zijn. Als we
voldoende aanmeldingen hebben krijgt ieder die zich heeft opgegeven een uitnodiging, zodra
er voldoende belangstellenden zijn en de definitieve datum op elkaar is afgestemd.
Geef op dat formulier svp aan welke dag in het weekend je voorkeur heeft. We gaan er van uit
dat we in 2011 vier dagen kunnen vullen.
In Familieopstellingendagen krijg je in feite met je hulpvraag individuele begeleiding met als
extra, dat anderen die aanwezig zijn op die dagen, behulpzaam zijn als representant van je
familieleden in je proces. Een van ons begeleidt zo'n proces.
Van een deelnemer wordt dan ook verwacht dat hij of zij ook de opstelling van een ander
mogelijk maakt door in de opstelling van anderen ook aanwezig te zijn als representant.

Iemand die voor het eerste deelneemt doet meestal ook eerst alleen als representant mee.
We begonnen in therapeutische setting reeds met individuele tafelopstellingen in 1996 tot op
heden. En vanaf 2003 tot en met december 2010 organiseerden en begeleidden we
maandelijks 7 jaar lang workshops en Amstelveen en werden zij ook op locatie uitgenodigd
om dergelijke workshops te geven, zoals bij het minsterie van Justitie, Rabobank, Kessels &
Smit, Nederlandse Spoorwegen, Commissie voetzoekers en onlangs nog op Malta (2010),
Durban, Zuid Afrika (2010).
Deze workshops kunnen eventueel ook onderdeel uitmaken van een nascholingstraject
systemisch werken in modules voor therapeuten, docenten, managers en artsen.
De thema's waar we dit jaar voor gekozen hebben zijn:
Verdiepingsdag met systeemopstellingen: 'Werken aan je zelf tbv familieverbanden naar
zielsverbanden' op zaterdag 4 juni 2011 .
Verdiepingsdag met systeemopstellingen: Kinderen als spiegels van de Ziel; partnerrelaties en
gezinsharmonie zaterdag of zondag.
Verdiepingsdag met systeemopstellingen: Kernfusieopstellingen® en innerlijk
leiderschapsopstellingen zaterdag of zondag.
Verdiepingsdag met systeemopstellingen: Komen tot herverbinding in contact met jezelf door
Kernfusieopstellingen® zaterdag of zondag.
verdiepingsdag met systeemopstellingen: Alles wat je buitensluit kruipt het systeem weer
binnen zaterdag of zondag.
Van harte welkom om een kijkje te nemen op de nieuwe site.
Luuc en Marja Christiaanse
de Mee-denkers' denken én voelen al sinds 1994 mee!
Luuc en Marja Christiaanse behoren in Nederland tot de eerste groep pioniers, die dit
'systhemisch werken' van de Duitse grondleggers zelf leerden.

