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Wat kan je verwachten van deze cursus? Deze cursus heet niet voor niets 'Schrijven
met je Ziel en Zaligheid'. Het gaat over creatief schrijven waarbij je op zoek gaat naar
en contact maakt met de diepere lagen in jezelf, wat een ontzettende leuke,
bijzondere en inspirerende reis is! Dat is wat je van deze cursus kan verwachten. 

Wat deze cursus niet omvat, is een manier om jezelf in trance te brengen waarop je -
wel of niet via automatisch schrift - antwoorden krijgt van enkel en alleen een hogere
dimensie of hogere zelf. In deze cursus blijf je bij je aardse zelf. Je bent niet voor niets
geïncarneerd, jouw aardse zelf is dus enorm belangrijk! 

Vanuit de fysieke vorm van jouw zijn maken we via schrijfopdrachten uitstapjes naar
de diepere lagen van jezelf, die in verbinding staan met de niet fysiek vormgegeven jij.
Naar de niet fysiek vormgegeven jij wordt ook wel verwezen als: het onderbewustzijn,
de ziel, het innerlijk weten of jouw hogere zelf. De niet fysieke jij staat weer qua trilling
nauwer in contact met de kosmos dan de aardse jij, waardoor er, al schrijvend, veel
inzicht kan doorkomen.

WOORD VOORAF;
WAT KUN JE VERWACHTEN (EN
WAT NIET)



Deze cursus geeft geen garantie op inzichten. Alles valt of staat met de manier
waarop het jou lukt om 'open' te staan voor de boodschappen vanuit het
onderbewuste en in hoeverre je durft om te vertrouwen op je schrijfflow. Het is een
speelse manier om je in contact te brengen met je kern. 

Om door dat labyrint van lagen naar je kern te komen is het van belang om onze
conditioneren over hoe je 'hoort' te schrijven compleet los te laten! Maak in ieder
woord gerust een spelfout, en maak iedere zin krom als dat de manier is waarop
woorden en zinnen als vanzelf in jou opkomen. Niemand kijkt mee over jouw
schouder en er komt geen corrigerende rode pen aan te pas.

Om die reden is het fijn om een ongelinieerd schrift te gebruiken. We hebben van
kleins af aan geleerd om te schrijven tussen de lijntjes, die conditionering is erin
gestampt. En het kan jou ontzettend uit de schrijfflow halen als je opmerkt dat je
door het tempo van het schrijven schots en scheef gaat. De jonge, kleine, oplettende
versie van jou zal je vertellen dat je het beter moet doen, omdat de juf anders niet blij
gaat worden van je werk. 

Doe het maar lekker schots en scheef en fouten zijn top. 



Je hebt niet veel nodig. Een kladblok of schrift, een fijne pen (en een reservepen), een
stopwatch of kookwekker, een rustig plekje en ongestoorde tijd voor jezelf. That's it!

Je ziet in het overzicht welke lessen er allemaal voor je zijn en klaarstaan. Het kan
handig zijn om de volgorde zoals ze gerangschikt zijn aan te houden, maar dat hoeft
niet! Deze cursus gaat over vrijheid. De vrijheid te voelen, de vrijheid om fouten te
maken en de vrijheid om te kiezen. Dus ook met welke les jij begint en vervolgens
doet. Het gaat om flow en durven vertrouwen op jezelf. Je kunt de opdrachten net zo
vaak doen als je wilt. Zo nu en dan kom je een ontspanningsoefening of een
meditatie tegen. Als voorbereiding of opwarmertje, om gemakkelijker de diepere
lagen van jouw zijn te bereiken. Je hóeft ze niet te doen, maar het kan.

De lessen zijn opgebouwd uit informatie en opdrachten. Het is belangrijk om te
weten dat de informatie die hier gedeeld is niet jouw mening hoeft te zijn of jouw
overtuiging te worden. Voel je ook hier vrij in om te voelen wat bij jou resoneert, bij
wat jij denkt en weet. De lessen zijn samengesteld naar aanleiding van alle kennis die
ik verzameld heb, de boeken en naslagwerken die ik van harte aanbeveel (zie de lijst
die ik daarvoor speciaal voor jou heb samengesteld) en de afstemming met mijn ziel..

BENODIGDHEDEN



Kort verhaal
Dichtvorm
Sprintschrijven
Sprookjes
Vieringen bedenken
In kaart brengen
Woordweb
Zintuiglijk schrijven
Lijstjes
Reflectief schrijven
Omschrijven
Meditatief schrijven
Thema schrijven

Er komen verschillende schrijfoefeningen aan bod, zoals:

DE SCHRIJFOEFENINGEN



Kort verhaal

Dichtvorm

Sprintschrijven

Sprookjes

Een kort verhaal heeft vaak een vooraf vastgesteld aantal pagina's of een vooraf
vastgestelde tijd. Er wordt wel of niet beroep gedaan op jouw fantasie. Alles kan en
niets is gek. Je volgt je eigen schrijftempo.

Er zijn vele dichtvormen, zoals bijvoorbeeld: een elfje, haiku, limerick, rondeel, sonnet,
klankdicht, kwatrijn en naamdicht. De meeste mensen associëren een gedicht op
rijmsoorten (volrijm, assonantie en alliteratie) met eigen rijmschema's zoals slagrijm,
gepaard rijm, gekruist rijm, omarmend rijm, verspringend rijm. Als jij erg thuis bent in
rijmen, leef je volledig uit! Maar ben je minder thuis in rijmen, vergeet alles wat
hierboven staat en leef je alsnog volledig uit. Het hoeft niet te kloppen volgens de
dichtregels, als het maar klopt voor jouw gevoel.

Bij sprintschrijven stellen we vooraf weer vast hoeveel pagina's je volschrijft of hoe
lang je schrijft. Bij sprintschrijven ligt het schrijftempo hoog om ervoor te zorgen dat
je jouw analytische denken zo min mogelijk betrekt bij jouw schrijven. Jouw pen blijft
op het papier en continu in beweging, zelfs als je even niets meer weet te schrijven. In
zo'n geval herhaal je het laatste woord dat je hebt geschreven totdat de schrijfflow
weer op gang komt (en die komt altijd!).

Van 'Er was eens...' tot 'Ze leefde nog lang en gelukkig'. Sprookjes zijn fantasierijk en
wanneer je ze aandachtig leest ontdek je de ware boodschap die achter de
luisterrijke woorden verscholen gaat.



Vieringen bedenken

In kaart brengen

Woordweb

Zintuiglijk schrijven

Lijstjes

Reflectief schrijven

Hierbij combineer je het luisteren naar je gevoel met fantasierijk denken in
mogelijkheden. 

Schrijven dat beroep doet op je cognitieve vermogens. Opschrijven wat je
verstandelijk al weet om vervolgens af te stemmen op diepere lagen om te voelen of
daar nog aanvullingen uit voortkomen.

In het midden van een vel papier schrijf je een woord of plak je een plaatje en
daaromheen verzamel je de woorden, gevoelens, verlangens en behoeften die in je
opkomen. Deze schrijfoefening kan heel verduidelijkend werken.  

Het zo beeldend mogelijk omschrijven, verplaatsend in en afstemmend op jouw
zintuigen en voor de gevoelens en sensaties daar de juiste woorden zien te vinden.

Een overzichtelijke manier om jouw hoofd te ordenen en aan de hand daarvan te
toetsen of wat je verstandelijk weet ook in overeenstemming is met zoals je het voelt.

Spiegelend schrijven waarin je, door zo open en eerlijk mogelijk naar jezelf te zijn, tot
diepe inzichten kunt komen.



Omschrijven

Meditatief schrijven

Thema schrijven

Een gevoel goed omschrijven is zo makkelijk niet. En toch is dat een prima oefening
om erachter te komen wáár iets nu precies knelt. Bij jezelf of in het overbrengen van
de boodschap naar een ander. 

Hierbij maken we gebruik van de punt-lijn-schrijven methode van Joey Brown en het
'leegschrijven' van je hoofd tijdens het sprintschrijven.

Het vervlechten van bepaalde woorden in een verhaal met een specifiek thema zet
het brein aan tot creatieve constructies. Het lijkt onmogelijk totdat je het doet!



Als je een schrijfopdracht hebt afgerond, neem dan de tijd om te reflecteren op de
informatie die eraan vooraf ging, op de schrijfopdracht en het schrijfsel. 
Wat vind je van de informatie, voelt het waar voor jou? Is het nieuw voor je, vult het je
bestaande kennis aan of voelt het als een bevestiging? Hoe gemakkelijk ging het
schrijven je af, voelde je weerstand of inspiratie? Waar lag dat volgens jou aan? Wat
voor wijsheid zitten er in de woorden die je zojuist hebt geschreven?

Lees vervolgens de gemaakte opdracht aan jezelf voor. Hardop herhaal je wat je
zojuist hebt geschreven. Zo geef je het onderbewuste een stem en een plek in het
bewustzijn. Je kunt het aan iemand voorlezen, maar ik kan me voorstellen dat je jouw
diepste zielenroerselen liever voor jezelf houdt.

Neem jezelf voor om regelmatig te reflecteren op jouw schrijfwerk. Gedurende de
weken die volgen zal je merken dat je kennis en gevoel gevoed wordt en de
verbinding met jouw diepere lagen versterkt, omdat je er aandacht voor hebt.

Ontdek je dat je een aantal favoriete schrijfoefeningen hebt? Pas ze dan gerust op
alle oefeningen toe. Het is jouw pad, dus neem je vrijheid.

JE HEBT GESCHREVEN. EN DAN?


