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Je ontvangt onze Nieuwsbrief omdat je je daarvoor ingeschreven hebt of (oud-) 

student bent. Eventueel afmelden per mail. 

Zomerweek in de Ardèche! 

Eigenlijk wil je wat zinvols doen tijdens je vakantie: jezelf 
opladen, leven en werken met soulmates en genieten! Dan is 
een week op Les Grangeonnes jouw oplossing! 

Een week lang jezelf onderdompelen in een groeisfeer waar 
bewustwording, passie, vernieuwing, idealen, uitdaging voorop 
staan. Een week ook om anderen te ontmoeten in een  
bijzondere sfeer waarbij openheid en durven kijken in elkaars 
spiegels steeds weer de grootste uitdaging zijn. 

Het gaat niet alleen om de groepsbijeenkomsten want juist in 
de vrije uren vindt verdieping en spirituele ‘vibratie’ plaats: daar 
kun je voelen en testen wat het aangereikte met je doet en wat 
jij er concreet mee kunt doen wanneer je weer huiswaarts 
keert. 

Een week waar studenten vanuit de Holistische Leergang 
stage lopen en jouondersteunen in je persoonlijke proces  
onder supervisie van ervaren trainers. 

Een week om Loek in al zijn glorie mee te maken: niet alleen 
het geven van trainingen, maar ook als kok, gastheer! 

Praktisch: de week kost € 650  all in, los van reiskosten. Je 

verblijft dan in je eigen meegenomen tent of je huurt een ‘bed’ 

in één van de gastenhuizen. De kosten daarvoor zijn € 10 per 

nacht. In de kosten zijn alle maaltijden inbegrepen en alle 

drankjes. 

Aanmelden via het secretariaat info@het-ihc.nl  Vrienden 
van het I.H.C. mogen hun certificaat verrekenen met de 
totaalprijs van de cursusweek! 

 

Symposium 1 september 2010. 

Groot nieuws! Het is ons gelukt met diverse partijen scherp te 
onderhandelen omdat we de toegang voor ons symposium 
laangdrempelig willen houden. Dat betekent dat het sympo-
sium flink in prijs verlaagd is! De totale kosten voor het sympo-
sium bedragen nu: € 115 inclusief uitgebreide lunch en een 
feestelijk concert van Lenny Kuhr als afsluiting. 

Het aantal plaatsen is beperkt en je bent aangemeld wanneer 
je het formulier via het secretariaat ingevuld hebt teruggestuurd 
en de factuur betaald hebt.  (formulier aanvragen via  
info@het-ihc.nl, na het insturen van het formulier ontvang je 
een factuur) 

 

In de ochtend vinden twee voordrachten plaats: 

Loek Knippels: Geluk is je geboorterecht! 

Prof. Dr.ir. Iteke Weeda: Liefde is je geboorterecht: de ultieme 
vorm van geluk! 

In de middagpauze is er een boekenmarkt, informatiestand van de 
oud-studenten die een eigen praktijk hebben en een informatiestand 
over de opleidingen van het I.H.C. 

Daarna heeft men de keuze uit twee middag-workshops. Er worden 
in totaal zes workshops aan geboden: 

• Tijn Touber: Verlicht zijn. 

• Willy Aarnoutse: basis instincten als kracht en valkuil 

• Joop van Remortel: Zelforganisatie door aandacht 

• Wim Donders: Levensfragmenten-gesprek. 

• Peter-Jan In der Rieden: Een handreiking tot een gelukkig 
leven. 

• Diana Kors: Geluk door inzicht in je familie-systeem. 

 

Aanmelding opleidingen 
 

Vanaf vandaag zijn  we via twee websites bereikbaar:  
www.ihc-coach.nl en  www.ihc-counselor.nl 

In september starten de nieuwe opleidingen weer en vanaf nu kun je 
informatie inwinnen via de websites of het secretariaat om je aan te 
melden tot deze unieke beroepsopleidingen. 

Voorafgegaan door een zelfrealisatiejaar, ongeacht je vooropleiding 
omdat gebleken is dat het zelf ondergaan van de verschillende  
methodieken niet alleen helend maar ook inspirerend kan werken. 

De opleidingen zijn uniek in hun soort doordat jij als persoon centraal 
staat, alle leerjaren lang. Steeds wordt er vertrokken vanuit jouw 
belevingswereld en daar zit de kracht, daar zetelt jouw wijsheid, daar 
vindt de grootste heling plaats. 

Benieuwd geworden? Snel reageren dan! Je kunt per mail de 
studiegids met alle informatie aanvragen, info@het-ihc.nl   

Kun je de Nieuwsbrief niet lezen, 

klik dan hier ! 


