“DE WEG VAN HET WIEL”

Jaarprogramma 2021
Mensen die het ‘Rad van Avontuur” kennen weten dat Maarten in een jaarprogramma zijn to-the
point werkwijze op het gebied van voorouderlijke patronen en traumaverwerkingsprocessen deelt.
De teachings in de masterclass van Maarten bieden je als therapeut of coach de mogelijkheid om
deze werkwijze direct toe te passen in je werk.
Ook dit jaar deelt hij zijn werkwijze. Aan bod komen onder meer het herkennen van voorouderlijke
patronen, het herkennen van trauma, gesprekstechnieken, afstemming, de innerlijke man-vrouw en
teachings van inheemse volken zoals de medicijnwiel-numerologie.
Belangrijk om te weten is dat dit jaar is de opzet van het jaarprogramma nog meer gericht is op
professionals. Deze tijd vraagt om meer mensen die dit werk inzetten op weg naar een wereld
waarin mensen vrij kunnen zijn van hun trauma’s en patronen. Maarten voelt de roep om
professionals de handvaten te bieden om dit daadwerkelijk te gaan doen.
Een andere opzet vraagt om een andere naam. De naam van het jaarprogramma ‘Rad van Avontuur’
verandert dit jaar daarom in ‘De Weg van het Wiel’. Dit met een kwinkslag naar het Indiaanse
Medicijnwiel. De werkwijzen van Maarten laten zich in de kern dragen door alle lessen en
wijsheden die besloten liggen in dit krachtige en prachtige symbool.

Inhoud
Het programma is in 2021 intensiever van opzet. De zeven weekenden zijn verdeeld over het hele
jaar, en verwijzen naar de zeven windrichtingen: voor, achter, links, rechts, boven, onder én naar
binnen. Hierin gaan als een compacte rode draad alle specialisaties van Maarten aan bod
komen. Natuurlijk zijn er ook veel sjamanistische technieken en zienswijzen verweven in de
leerstof en in de praktische uitvoering van het werk.
Naast de vaste lesweekenden breiden we het programma uit met de vorming van intervisiegroepen
die gedurende het leerjaar minimaal vier keer bijeen komen om het geleerde te oefenen en in de
praktijk te brengen. Ook bevelen we ‘verplichte’ literatuur aan, om steviger georiënteerd te raken
op dit bijzondere werkvlak. We werken daarnaast met een aantal lessen van co-teachers.
In het programma gaan we, in diverse werkvormen, intensief aan de slag met het aanleren van de
technieken, begeleiding van traumaverwerkingsprocessen en het herkennen van voorouderlijke
patronen.
Alles bij elkaar vraagt ‘De Weg van het Wiel’ een dosis wilskracht, volharding, tijd en energie
gedurende 2021. Hiermee lanceren we een aanbod dat het potentieel heeft een flinke verdieping te
geven aan reeds bestaande werkwijzen.
Anders dan andere jaren zal dit jaarprogramma dan ook meer ingaan op je rol als professioneel
therapeut of coach. Uiteraard is inzicht in je eigen processen daarvoor ook belangrijk en daar gaan
we ook op in. Dit steeds in een therapeutische setting en in relatie tot je rol als therapeut, om
zoveel mogelijk te oefenen met de werkwijze van Maarten.
De diepgang, de logica van oorzaak en gevolg en het holistisch aspect bieden je een nieuw
perspectief wat je effectief kunt integreren in je huidige behandelmethoden.
Na dit jaar ben je geen professionele re-incarnatietherapeut, maar heb je wel de tools om
bewustzijn bij je cliënten te brengen op de impact van voorouderlijke patronen en breng je de
oorzaak-gevolg relatie die samenhangt met hun huidige klachten in beeld.
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Het jaarprogramma is inclusief:
•

Een verzorgde biologische lunch en versnaperingen op een fijne locatie, tijdens de
weekenden.

•

Een map met lesmateriaal, naslagwerk en tips.

•

Een intervisie groep met opdrachten.

•

De professionele betrokkenheid van Maarten en zijn co-teachers.

'De meest waardevolle ontdekkingen doet degene die de gebaande paden verlaat.' Maarten Oversier

Locatie:
Er is dit jaar een groep West (omgeving Schipluiden) en een groep Noord (omgeving Leeuwarden).
De data voor 2021 zijn:
Weekend
1
2
3
4
5
6
7

Omgeving Leeuwarden
6 en 7 maart
3 en 4 april
8 en 9 mei
12 en 13 juni
5 en 6 september
13 en 14 november
11 en 12 december

Omgeving Schipluiden
18 en 19 maart
27 en 28 mei
24 en 25 juni
26 en 27 augustus
23 en 24 september
28 en 29 oktober
25 en 26 november

Vanwege de, nu al, grote belangstelling voor het jaarprogramma is er een maximum aantal
deelnemers, dus mocht je belangstelling hebben wees er dan snel bij.

Investering:
Jouw investering is €335,- per weekend.
Bij opgave vragen wij een aanbetaling van 30% van de totale jaarkosten: € 703,50. Daarna is
betaling per weekend mogelijk. Je betaalt dan € 234,50 per weekend. Alles in 1 keer betalen kan
uiteraard ook. Een factuur ontvangen is mogelijk.
Mocht je in andere termijnen willen betalen, geef dat dan bij de opgave aan. We nemen dan
contact met je op.

Definitieve opgave:
Je geeft je definitief op door, voor 1 februari 2020, een mail te sturen naar
secretariaatoversier@gmail.com.
Graag onder vermelding van je naam, korte motivatie, telefoonnummer en op welke locatie je het
programma wilt volgen. Je krijgt in de week daarna te horen of je definitief mee kunt doen.
Na opgave ontvang je een aparte uitnodiging voor het eerste weekend.
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Algemene voorwaarden:
•

•

In deze bijzondere tijden is het niet vanzelfsprekend dat we elkaar fysiek kunnen
ontmoeten. Mocht het fysiek niet mogelijk zijn om elkaar te ontmoeten dan wordt er een
alternatief, deels digitaal programma opgesteld. Uiteraard worden de locatiekosten en de
kosten van de lunch van de gemiste weekenden dan geretourneerd.
Mocht dit alternatieve programma, om wat voor reden dan ook, niet worden opgezet, dan
worden uiteraard de kosten van de niet gegeven weekenden geretourneerd.

•

Je geeft je op voor het hele jaarprogramma. Het volgen van losse weekenden of een deel
van het programma is niet mogelijk. Met het opgeven voor het jaarprogramma committeer
je je aan het betalen van het totaalbedrag, ongeacht of je aanwezig bent bij de
weekenden. In situaties van overmacht kan in overleg anders worden besloten. Onder
overmacht valt niet het niet fysiek bij elkaar kunnen komen wegens externe
omstandigheden.

•

Als je de ruimte krijgt om in termijnen te betalen gelden dezelfde voorwaarden als dat je
het in één keer overmaakt. Je betaalt altijd het totaalbedrag. Ongeacht of je stopt of
doorgaat.

•

Er wordt van je verwacht dat je op de afgesproken tijden aanwezig bent. Mocht je om
onvoorziene redeneren zijn verhinderd kun je in overleg later aansluiten.

