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De cursus bestaat uit 10 lessen van 2,5 uur, 

inclusief pauze. Tijdens elke les zal er een 

thema centraal zal staan. Er kunnen maximaal 

12 cursisten mee doen. Iedereen vanaf 21 jaar 

is welkom om Leven in je Lijf te ervaren. 

 

 

 

Nieuwsgierig of dit iets is voor jou? Kom naar 

een van de gratis open lessen.  

Leiden: 30 september 2018 van 10-12.30 uur. 

Utrecht: 15 januari 2019 van 19.30-22 uur. 

 

 

 

 

De cursus kost € 320,-- (inclusief BTW)voor 10 

bijeenkomsten van 2,5 uur.  

Leiden: zondagochtend van 10-12.30 uur. 

Data: 7, 14, 21, 28 okt, 4, 11, 18 nov, 2, 9 en 16 

dec. 

Utrecht: dinsdagavond van 19.30-22 uur. 

Data: 22, 29 jan, 5, 12, 19 febr, 5, 12, 19, 26 mrt 

en 2 april. 

 

 

 

Dé Plek 

Kanaalpark 157 

2312 JW Leiden 

(Nabij station Leiden Lammerschans, gratis 

parkeren op eigen terrein) 

 

Winterboei Ateliers 

Winterboeidreef 6 

3561HX Utrecht 

(Nabij station Utrecht Overvecht, gratis 

parkeren op eigen terrein) 

 

 

 
 

 

 

Els de Ruijter 

Dé Plek 

Kanaalpark 157 

2312 JW Leiden 

06-13441075  

info@elsderuijter.nl 

www.elsderuijter.nl 

 

 

 

Norma van der Linden 

Winterboeidreef 6 

3561HX Utrecht 

06-81788399 

info@hetwarmenest.nl 

www.hetwarmenest.nl 

 

 

/leveninjelijfleiden 

 /leveninjelijfutrecht 

 

 

 
Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP 

(www.sblp.nl) en zijn beiden geregistreerd 

therapeut. 

 

 

 

Deze cursus word op verschillende plaatsen in 

Nederland en België gegeven. Kijk voor meer 

informatie op: www.netwerkleveninjelijf.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainers: 

Els de Ruijter 

Norma van der Linden 
 

Cursus 

Lichaamswerk  



Leven in je Lijf 

Beweging 

Expressie 

Adem is leven 

De Cursus De Trainers  

 

 

Je lichaamshouding weerspiegelt hoe je in het 

leven staat, hoe je omgaat met je impulsen, 

verlangens en mogelijkheden, hoe je reageert 

op je omgeving. 

 

 

 Ga jij gebukt door het leven en wil je 

levendig en spontaan zijn? 

 

 Hou je je staande en wil je rust? 

 

 Neem je teveel last op je schouders en 

wil je van de last af? 

 

 Hou je je rug recht en zou je wat 

soepeler in het leven willen staan? 

 

 Heb je hartzeer, voel je je eenzaam en 

wil je contact met anderen? 

 

 Heb je ergens je buik vol van en wil je je 

boosheid leren uiten? 

 

 Hou je jezelf klein en wil je meer ruimte 

innemen? 

 

 Zit je vaak in je hoofd en wil je leren 

ontspannen? 

 

 Houd je je hoofd recht, maar zou je ‘m 

ook wel eens willen neerleggen? 
 

 

Dan is de cursus ‘Leven in je Lijf’ 

echt iets voor jou! 
 

 

 

 

Je gaat in deze cursus met behulp van je 

ademhaling, beweging en expressie op reis 

door je lijf en leven, ook wel lichaamswerk 

genoemd. Ontdek op een speelse manier, in 

een veilige en respectvolle groep hoe jij in het 

leven staat en doe nieuwe ervaringen op! 

 

 

 

 

Veel mensen ademen oppervlakkig, houden 

hun adem in. Door voluit te ademen krijg je 

meer lucht. Je voorziet je lijf van meer zuurstof, 

meer energie.  In de training werken we met 

dieper ademen: dat betekent meer voelen, 

meer leven. 

 

 

 

Door lichaamsgerichte oefeningen word je je 

gewaar van wat je lichaam te vertellen heeft. 

Wanneer je bewust bent van je 

lichaamssignalen en daar meer naar luistert, 

kom je beter in je vel te zitten, kun je beter je 

grenzen aangeven en makkelijker contact 

maken. 

 

 

 

Veel mensen passen zich aan uit angst 

afgewezen te worden. Door niet te laten zien 

wat je werkelijk denkt of voelt ga je contact uit 

de weg. In de cursus kun je experimenteren 

hoe het is om je eens niet aan te passen. Wat 

ervaar je als je je opener opstelt voor een 

ander, je emoties te laten zien je grenzen 

aangeeft of aangeraakt wordt?  

 

 

 

 

 

Ik ben Els de Ruijter 

(1958). Na vele jaren 

van persoonlijke groei 

in vele vormen en 

opleidingen, leef ik nu 

meer vanuit ‘wie ik 

ben’. Dit geeft me veel 

rust en ruimte en 

maakt me een vrijer en 

rijker mens. Ik werk als 

praktijkondersteuner 

(POH-GGZ) bij een aantal huisartsenpraktijken. 

Daarnaast begeleid ik als therapeut/trainer 

vanuit mijn eigen praktijk een ieder die op 

zijn/haar pad een stukje van zichzelf wil terug 

vinden. 

 

De cursus geeft je meer rust, 

inzicht en vertrouwen in jezelf.  
 

Ik ben Norma van der 

Linden (1977), 

therapeut en trainer 

bij Praktijk Het Warme 

Nest. Opgegroeid in 

een nest waar er o.a. 

niet gepraat werd 

over emoties en 

gevoelens. Hierdoor 

had ik als jong 

volwassene moeite 

om echt contact te 

maken, mijn eigen keuzes te maken en 

liefdesrelaties aan te gaan. Met behulp van 

Lichaamswerk ontdekte ik een bron aan 

wijsheid in mijn eigen lijf. Dit heeft gezorgd voor 

een grote ommezwaai in mijn werk- en 

privéleven. Ik geniet nu van het leven! 


