
Leiding & organisatie 
   

 
 
Psychologische praktijk Brussel 
Dorothée Janssens de Bisthoven  
Psycholoog (lic.) 
 
Dorothée (Duitse, 47j.) heeft een ruime ervaring  
in zowel familie- en traumatherapie, als 
hypnotherapie.   
De laatste 17 jaar heeft zij talloze seminaries  
geleid rond familie-opstellingen en andere 
systemische methodes.  
Zij is sterk geïnteresseerd in interculturele 
uitwisselingen en alternatieve helende vormen. 

Dorothée heeft een tijd in Bolivië en Nepal geleefd, 
waar ze als trainer en supervisor in het 
psychosociaal veld werkte. Tegenwoordig woont en 
werkt ze in Brussel, met haar eigen praktijk voor 
psychotherapie.  
 
 
Registratie 
Registratie is alleen mogelijk indien u aan beide 
dagen deelneemt.   
Voor uw vragen kunt u me bellen:  
Tel. +32 (o)493 14 21 81 
 
U kunt zich ten laatste voor 17-09-17  
aanmelden per e-mail: bisthoven@gmail.com 
met vermelding van naam, adres, mobielnr.  
U krijgt een bevestiging van deelname.  
Uw plaats is enkel verzekerd als uw registratiekost 
met vermelding van ‘vrouwen’ op mijn rekening 
Fortis BNP BE 56 001675033988  aangekomen is.  

 

 
Wanneer?  23-24 september 2017 

(inschrijving laatste tegen 17-09-2017) 
 

Waar?   CambiArte 

Hoogstraat 54 

Bierbeek 

www.cambiarte.be 

Tijd    zaterdag 11u -18u  

zondag 10u -16u                            

 (graag 15 min. voor begin daar zijn)   

Pauzes  Verschillende kleine pauzes 
 Middagspauze op zaterdag van 

minstens 1,5 uur.  

Water, thee, koffie,  

lekkere vegetarische lunch,  

& wat zoets worden aangeboden. 

 

Taal  Engels met vertaling naar het  

Nederlands - indien nodig ook 

naar het Duits en het Frans 
 

Groep  max. 18 deelnemers 

 
 

Prijs  210 €  

 
 

****** 
 
 

Voorbereiding 
 
Draag liefst comfortabele en warme kledij om 
gemakkelijk kunnen zitten, liggen of bewegen.  
 
Denk er ook aan warme sokken en een klein  
deken mee te brengen.  

 
    “Ik zette mijn   

   voet in de lucht -  

    en ze droeg !” 
                                                                       

                                                               (Hilde Domin) 

  
 

 
 

 

VROUWEN-SEMINARIE 
 

 

Opstellingen  
en systemische oplossingen  

    rond leven en liefde van vrouwen 

 
23-24 september 2017 

      

http://www.cambiarte.be/


 
 
VROUWEN-SEMINARIE 
 

 
We staan allang 'als vrouw' volop in 
het leven en hebben een eigen stijl 

ontwikkeld.  
We organiseren veel en werken hard, 

en zetten ons in voor een waardevol 
bestaan.  
 

Als partner of single, als zus,  
vriendin of collega, als moeder of 

(schoon)dochter weten we dat het 
contact met andere mensen niet  
altijd gemakkelijk is.  

Vele verschillende verwachtingen 
moeten we beantwoorden, en  

hierbij onszelf en de anderen niet 
verliezen kost moeite en kracht,  
en vraagt klaarheid.  

 
We merken dat het dagelijkse leven 

soms teveel van ons vraagt en we 
het risico lopen onszelf uit het oog te 
verliezen.  

 
 

Hoogste tijd om elkaar 'als vrouw'  
te ontmoeten! 
 

 
Hier zal het over liefde gaan, over 

onze lichamen, en over onze 
wijsheid.  
 

 

 
 

 
 

 
We zullen ontdekken waar het  
hapert, waar we ons altijd weer 

verstrikken, en waar we mogelijks 
onszelf verraden.  

 
In een aangename, mooie en 
beschermde omgeving dicht bij de  

natuur geeft de gastvrouw impulsen 
die je zullen aanmoedigen om je  

eigen vrouwbeeld nauwgezet te 
beschouwen. 
 

Daarbij gaan we zeker de 'erfenis' 
van onze (oer-)groot moederlijke 

origines onderzoeken: wat heb ik  
daarvan meegenomen? Wat is goed, 

wat is passend voor mij? Welke last 
wil ik afwerpen? Waar wil ik zeker 
anders handelen?  

 
In dit seminarie bieden we ruimte 

voor persoonlijke verhalen, 
dringende vragen, intieme wensen  
en eigen levensvisies.  

 
We ervaren het vrouw-zijn  

in al zijn rijkdom en grenzen.  
 
Dorothée begeleidt met zorg de 

zelfontdekking en het samen zijn  
van de vrouwen.  

 
 

 

 
 

 
 

 
Ze geeft impulsen die de vrouwen 
ertoe brengt hun eigen beelden 

over vrouw-zijn met aandacht te 
bekijken.  

 
Vrouwelijke intuïtie, humor, 
improvisatie, individuele 

uitdrukking en het aanvoelen van 
het eigen lichaam zijn hartelijk 

welkom.  
 
Traagheid en innerlijk bewustzijn 

maken vrij ademen en met zichzelf 
in contact treden mogelijk. 

Er worden oefeningen aangereikt 
die het lichaam erbij betrekken 

(vb: yoga, shiatsu).  
 
Bepaalde thema's of vragen 

worden met de opstellingsmethode 
onderzocht dankzij de solidaire 

ondersteuning van de 
deelneemsters.  
 

Samen ontdekken we krachtige, 
mogeijk ook creatieve of 
verzoenende stappen, die op een 

moedige manier kunnen gezet 
worden. 

 
 

 


