
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compassietraining 
Mildheid naar jezelf en anderen 

Misschien herken je een kritische stem in jezelf. Of vind  
je het makkelijker om voor een ander te  zorgen dan       
voor jezelf. Het kan ook zijn dat je last hebt van 
langdurige gezondheidsproblemen en voel je je soms 
somber. De compassietraining kan helpen  om meer 
vriendelijkheid naar onszelf, rust  en ontspanning  te 
ervaren.  Naast meditatieve oefeningen krijg je inzicht in 
onze ‘emotIe-regulatiesystemen’: het jaag- en 
gevaarsysteem en leer je het zorgsysteem te voeden.   

Praktische informatie en aanmelden 
De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten.                   
Data: ma.  11, 25  februari; 4, 11, 18, 25 maart;  1, 8 en  
15 april 2019 
Plaats: Vipassana Meditatiecentrum  
Adres: Kamerlingh Onnesstraat 71, Groningen 
Tijd:  14.00 - 16.15 uur  
Kosten:  € 295,- inclusief cursusmap en geluidsopnamen.  
Voor minima is reductie mogelijk. 
 
Compassiedag  
Als je al de compassietraining gevolgd hebt en verder wilt 
oefenen kun je deelnemen aan de Compassiedag. We 
oefenen op een mooie locatie, waarbij ook een 
stiltewandeling mogelijk is. Bij deze dag is, naast koffie       
en thee, ook soep inbegrepen.  

Praktische informatie  
Datum:  in overleg nader te bepalen 
Tijd:  10.00 - 15.00 uur 
Plaats:  Centrum Santosha  
Adres: Tolhuisweg 26, 9475 PG Midlaren 
Kosten:  € 45,-/35,- (inclusief materiaal en soep).  
 
Meer informatie en aanmelden 
Per e-mail: marieke@duijvestijn.nu  
Telefonisch: 06 – 42 45 69 75.   

Interpersoonlijke mindfulness   
Meer rust in interactie met anderen  
 
Ervaar je soms stress in de communicatie met anderen? 
Of wil je meer rust in interactie met anderen?              
De Amerikaanse meditatieleraar Gregory Kramer          
ontwikkelde Insight Dialogue, een beoefening waarbij 
mindfulness toegepast wordt in dialoog met anderen. 
Interpersoonlijke mindfulness is hierop gebaseerd. 
Hierbij spreken en luisteren we met aandacht. Als we 
kalmeren en oude patronen loslaten groeit ons begrip 
en verbetert communicatie op natuurlijke wijze.  Ter 
ondersteuning  van de interpersoonlijke mindfulness 
zijn er zes helpers, die we ook goed kunnen toepassen 
in ons dagelijks leven.  Tijdens de cursus oefenen we 
hiermee. 
 
Praktische informatie en meer informatie 
 
Kennismaken met Interpersoonlijke mindfulness: 
Datum: maandag 11 maart 2019 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Plaats: Vipassana Meditatiecentrum  
Adres: Kamerlingh Onnesstraat 71, Groningen 
Kosten: 15,00/10,00  
 
Bij voldoende belangstelling start een cursus van acht 
bijeenkomsten.  De data en tijden vinden plaats in 
overleg met de deelnemers.    
Meer informatie en aanmelden: 
E-mail: marieke@duijvestijn.nu 
Telefonisch: 06 – 42 45 69 75.     
 

 

Januari 2019 

Het nieuwe jaar is net begonnen. Misschien is dit een tijd om stil te staan bij wat voor jou van 
waarde is en vooruit te kijken naar wat je in het nieuwe jaar wilt ondernemen. Deze nieuwsbrief 
bevat mijn aanbod voor het komende seizoen. Ik wens jullie een gelukkig en gezond 2019. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennismaken met  
Verbindend Communiceren  
Vanuit contact met jezelf in verbinding met de ander  
 
Vind je het ook lastig om in contact met anderen bij 
jezelf te blijven? Of merk je dat je vaak in automatische 
reactiepatronen terechtkomt in relatie met anderen? 
Misschien is Verbindend Communiceren dan iets voor 
jou.  Het  is een combinatie van (interpersoonlijke) 
mindfulness, mindful communication (Susan Gillis 
Chapman) en het gedachtegoed van Marshall 
Rosenberg. De sleutel is compassie. In deze workshop 
maak je kennis met verbindend communiceren.   
Je krijgt praktische handvatten om effectiever te 
communiceren. Bij  voldoende belangstelling volgt een 
cursus van drie bijeenkomsten.   
 
Praktische informatie  
Datum:  zaterdag 9 maart 2019 
Tijd:  14.00 - 16.00 uur 
Plaats: Yantra  
Adres: Nieuwe Ebbingestraat  61, 9712 HD Groningen 
Kosten:  € 5,- (onkosten informatiemap).  
 
Meer informatie en aanmelden 
Per e-mail: marieke@duijvestijn.nu  
Telefonisch: 06 – 42 45 69 75.   
   
Meditatieretraite  
Heb je behoefte om langer te oefenen in stilte? Of wil je 
je beoefening verdiepen? Misschien is een retraite dan 
iets voor jou.  Tijdens deze retraite nemen we de eigen 
geest onder de loep. Dat kan een andere kijk geven op 
de stroom van gedachten en gevoelens waar we vaak in 
ronddolen.   
Mediteren is leren om te weten wat je ervaart en je 
daarvoor open stellen. Mediteren is een innerlijke 
houding oefenen van welwillendheid en zorgzaamheid. 
De begeleiding wordt gegeven door Ank Schravendeel 
en Marieke Duijvestijn 
 
Praktische informatie en aanmelden 
Data: vr. 7 t/m ma. 10 juni 2019 
Plaats: Vipassana Meditatiecentrum  
Adres: Kamerlingh Onnesstraat 71, Groningen 
Tijd:  vrijdag 19.30 – zo. 16.00 uur  
Kosten:  € 185,-/150,- voor o.a. maaltijden,  
exclusief dana (vrije gift) voor de begeleiding  
Meer informatie en aanmelden:  
https://www.vipassana-
groningen.nl/activiteit/pinksterretraite/ 
 

Ter inspiratie 
 
Bij compassie denken we vaak aan goede zorg voor anderen. 
Maar zelfcompassie is het begin. Tijdens een retraite werd 
het volgende verhaal voorgelezen, wat mij inspireerde. 
 
De acrobaat   
Een acrobaat en zijn assistent  waren samen aan het 
oefenen. De assistent klom in een bamboepaal en ging op   
de schouder van de meester-acrobaat staan. De acrobaat  
zei tegen zijn assistent: “Jij zorgt voor mij en ik zal voor jou 
zorgen. Zo zorgen we voor elkaar en bewaken we elkaar.  
We zullen onze kunsten vertonen,  het geld innen en de act 
veilig afronden.” Maar de assistent was het daar niet mee 
eens: “Dat gaat niet goed, meester. U let goed op zichzelf  
en ik zorg voor mijzelf. Zo zullen wij goed op onszelf passen 
terwijl wij elk voor onszelf zorgen. Wij zullen samen onze 
kunsten vertonen, het geld innen en de act veilig afronden. 
Dat is de juiste manier.“   
Dit verhaal werd voorgelegd aan de Boeddha. Hij gaf de 
assistent gelijk. Het is belangrijk om eerst goed voor jezelf  
te zorgen. Pas als je goed voor jezelf zorgt, zorg je goed  
voor anderen. En hoe kun je goed voor jezelf zorgen?  
Door mindfulness te ontwikkelen (weten wat er nodig is).  
En hoe kun je door voor jezelf te zorgen ook goed voor 
anderen zorgen? Door geduld, liefdevolle vriendelijkheid, 
door jezelf en anderen geen schade te berokkenen en door 
compassie te ontwikkelen voor jezelf en anderen. 
 
 

 

Gedicht   

Ik ben een opening in de fluit 
Waardoor de adem van het universum stroomt … 
Luister naar deze muziek 
 
Hafiz, Perzië, 1315 
(met dank aan Paul van Hooijdonk) 
 
 
Ik wens jullie  een gelukkig en gezond 2019 met  compassie 
voor jezelf en innerlijke vrede.  

 
 
 
 

 

 


