
Het   Pad   van   de   Warrior  

 
Waarom het pad van de Warrior volgen? 
Je werkt met mensen, hebt kennis genoeg maar wilt als professional graag blijven 
leren en verdiepen. De methode Schilden van je Innerlijke Familie is voor jou een 
waardevol handvat om jezelf en anderen stappen vooruit te helpen op hun pad. 
Daarin komen termen als zingeving en inspiratie steeds meer naar voren.  
Het leven is een rijkdom aan spiegels en kansen om dieper te begrijpen wie je 
eigenlijk (ook) echt bent en wat je hier allemaal kunt beleven en co-creëren. Dat ga 
je ten volle beleven op het pad van de Warrior. Door het praktische handvat van de 
methode Schilden van je Innerlijke Familie leer je hoe je jezelf en mensen met wie jij 
werkt kunt helpen het eigen Warriorpad te vinden. 
 
 
Wat is de bedoeling? 
Op dit pad van de Warrior leer je de bewuste samenwerking tussen je persoonlijke 
zelf en je spirituele zelf te versterken met behulp van de metafoor en wijsheid van de 
Schilden van je Innerlijke Familie. Opdat je: 
- vrede met je eigen aard (her)vindt en versterkt. 
- jouw liefde en licht bewuster kunt inzetten om je eigen pad en het gebied om jou 
heen te verlichten. Een lichtend voorbeeld zijn wordt zo heel concreet: zo kun je de 
mensen met wie jij werkt leren hoe zij licht in hun leiden en lijden kunnen brengen. 
- leert dansen met de Schilden van je persoonlijkheid als een Warrior: met groeiende 
vreugde en plezier het leven vanuit je Bron co-creëren, op weg naar een 
gezamenlijke vervulling van je levenspad met de mensen om je heen.  
“De vreugde in je hart groeit met de vaardigheden die je traint op het pad van de Warrior” 

 
 
Programma 
In deze opleiding doen we gezamenlijk onderzoek naar de Bron van ons bestaan. 
We leggen daarbij steeds de brug naar het domein van de menselijke 
persoonlijkheid. Hier laten we het licht helder schijnen op ieder schild en oefenen we 
praktisch in dialogen en opstellingen om als Warrior te handelen vanuit inspiratie en 
liefde.  
Belangrijk hierbij is ‘the art of stalking’, een term uit het sjamanisme die ik mooi vind 
als het gaat om het leren observeren van jezelf. In de Jungiaanse psychologie is dit 
teruggekomen als het kweken van de ‘witness’, de innerlijke getuige.  
“The road to freedom is hidden from view by the limits of your perception.” 
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Door het leren bewegen in je bewustzijn tussen verschillende gezichtspunten, te 
schakelen van perspectief, word je ruimer in je waarnemingen en blijf je minder snel 
hangen in beperkende overtuigingen en emoties. Het schildenmodel is een logisch 
handvat om dat schakelen te oefenen. Ook biedt dit model ingang om te werken met 
de kracht van archetypen als focus voor je aanwezigheid op aarde. 
In spirituele tradities is dit schakelen van bewustzijn uitgebreid naar trancereizen, 
ceremonies, orakelen en meditaties, elk met waardevolle helende effecten op de 
psyche en het brein. In de opleiding gaan we dit oefenen en ervaren. 
We zullen ook dieper ingaan op de verschillende lagen uit de oefening van de 
Warrior Introductiedag “Randje van de Hemel”, waarin je de reis hebt gemaakt vanuit 
de hemel naar de aarde - of liever gezegd, van je bewustzijn van de ene laag naar je 
bewustzijn van andere lagen.  
 
Wat vraagt het van je? 
Alle reizen naar een groter bewustzijn en een groter vermogen om te dansen met je 
schilden vragen een open mind, een open hart en de bereidheid weer op te staan als 
je struikelt :-) 
Je bent je eigen werkmateriaal, ik bied de bedding en de technieken om jezelf als 
instrument van jeZelf te verfijnen. 
 
Wat levert het je op? 
Warrior en co-creator zijn betekent meer bewustzijn, meer inspiratie, meer liefde 
voelen, meer kansen zien. En ook meer bewust pijn transformeren met compassie, 
meer verantwoordelijkheid nemen voor jouw scheppende vermogens.  
"Zalig zijn de onwetenden", maar hoeveel leuker is het om te leren, wakker te 
worden in je levenservaring en beginnen te begrijpen hoe het zit? In deze opleiding 
krijg je diepgaande ervaringen en de handvatten om in je werk anderen te 
ondersteunen met wat jij geleerd hebt. 
 
Wat levert het de mensen met wie jij werkt op? 
Stel je voor....een gesprekspartner die haar/zijn eigen menselijke kwaliteiten en 
schaduwkanten bewust en liefdevol erkent en waar nodig transformeert.....die jou 
laat zien hoe het kan, maar zeker niet hoe het moet....omdat jouw weg net zo eigen 
en heilig is? Die een stukje vooruit loopt, als gids en mede reisgenoot? Bij het kiezen 
van een training of opleiding check je meestal de baten voor jezelf. Denk nu eens 
aan de mensen met wie jij werkt….wie van hen gaat er baat bij hebben als jij deze 
stap op het pad van de Warrior zet? 
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Praktische informatie  
In 2018 geef ik 4 dagen waarop we dit pad met elkaar bewandelen: 
21 april - 22 juni - 8 september - 17 november. 
 
Je kunt kiezen om aan losse dagen mee te doen (€ 275 per dag), maar je kunt je ook 
ineens aanmelden voor alle 4 de dagen en dan € 900 betalen. 
Kosten zijn inclusief lunch en de bijdrage van eventuele gastdocenten. 
Als er genoeg mensen zijn die aan alle dagen mee willen doen, maak ik een apart 
programma voor deze groep en komen er nieuwe data voor de losse dagen. 
 
Tijden: 10.00 - 16.00 uur met napraat tot 16.30 uur. 
Lokatie is Baarn, in de nieuwe ruimte van Madeleine Boerma Het Zakelijke Hart. 
Deze opleiding in de Schilden van je Innerlijke Familie is vrijgesteld van btw. 
 
Wat mij inspireert om dit te doen 
Jarenlang heb ik geroepen: "Ik ben van het Persoonlijkheids BevrijdingsFront!", in 
antwoord op mensen in spirituele kringen die persoonlijkheid gelijk stelden met 'ego'. 
Zij plaatsten ego tegenover een authentiek zelf, wat vaak weer geassocieerd werd 
met hoger, spiritueel en vooral beter dan de persoonlijkheid. 
In mijn leren van sjamanen, heksen, magiërs, priesters en andere wijze mensen van 
diverse culturen en van mijn innerlijke bron-reizen, heb ik een ander perspectief 
opgedaan over de menselijke persoonlijkheid. Dit nieuwe perspectief deel ik graag 
met jullie, geïntegreerd in de methode van de Schilden van je Innerlijke Familie. Met 
de wens dat ieder van jullie er een eigen, nieuw perspectief uit haalt, inspiratie en 
vreugde voor je eigen pad en dat van de mensen met wie je werkt.  
“Verandering van perspectief biedt perspectief - op meer vrede met jezelf en anderen, 

en het vrij en blij co-creëren van je leven & levenswerk!” 
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