MEETING THE MYSTERY OF MONEY
van MONEY FIRST naar CARE FIRST
Foto: Annemarie Hoogwoud – Vibrant Planet

Heb je je ooit afgevraagd welke rol geld speelt in je leven?
Wat geld voor jou betekent en waarom?
In deze magische en diepgaande workshop onderzoek je je relatie tot geld. Je verkent oude patronen, overtuigingen en
beperkingen en wordt uitgenodigd deze te transformeren. Om zo vanuit vertrouwen een nieuwe relatie met geld op te
bouwen.
Aan de hand van de archetypes God van Geld, Godin
van Overvloed, Behoeder van Samenzijn, Condor en
Adelaar en het gebruik van ceremonie en muziek,
maken we een persoonlijke en gemeenschappelijke reis
door het land van geld. Het proces verbeeldt het
archetypische verhaal achter onze relatie met geld,
het doel, de uitdaging en uitkomst en zet een nieuwe
toon neer voor de toekomst van ons samenzijn en de
economie.
We kijken naar een constructief gebruik van geld en
een wereld waarin wij met elkaar delen. We leren
Care First toe te passen. Care First betekent dat ons
geldgebruik dienstbaar staat aan het welzijn van mens
en aarde en er niet ten koste van gaat (Money First).
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De grondlegger van deze workshop is Louis Bohtlingk, auteur van Dare To Care (2011, English) en Care First (2015,
Nederlands). Hij is stichter van het internationale Care First Innovatie Netwerk, waar jong en oud samenwerken aan de
opbouw van een Care First wereld (www.carefirstworld.com)
Een nieuw project is WeWorldwide om werk gevormd vanuit onze hart intelligentie wereldwijd zichtbaarheid
te geven en verbinding en samenwerking te stimuleren.
Datum: Neem voor de actuele datums contact met ons op
Tijd: Vrijdag: 19.00u - 21.45u / Zaterdag: 10.00u - 15.00u / Zondag 10.00u - 14.15u
We raden aan om wat ruimte vrij te maken na de bijeenkomsten voor integratie en eventuele uitloop.
Kosten: Liefdevolle bijdrage al naar gelang waardering en
persoonlijk budget aan het eind van de workshop.
Richtbedrag € 120,- (mag meer of minder). Wij zeggen altijd:
"Laat je hart spreken. Zorg voor jezelf en voor ons."
Aantal deelnemers: max 6/7 deelnemers.
Begeleiding: De workshop wordt in wisselende samenstelling
gedragen door Doranne Janssen, Louis Bohtlingk,
Brian Gude en Jacques van der Noord
Voor vragen maak contact met ons via
contact@dorannejanssen.nl
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Testimonials:
“Mijn deelname aan de workshop Meeting the Mysterie of Money was een onverwacht diepgaande ervaring. Hoewel
geld de ingang is, raakte het veel dieper gelegen persoonlijke thema’s in mijzelf. Daarmee werd het een wonderschone
beleving onder warme, liefdevolle en deskundige begeleiding.” Marion Takens, Zuidhorn
“Een indrukwekkende workshop waarin de deelnemers uitgenodigd worden om zich te laten zien. Aan zichzelf en
aan de andere deelnemers. Te ervaren wat de kracht van kwetsbaarheid is. In een veilige sfeer krijgen de deelnemers
de ruimte om hun persoonlijke vraagstukken ten aanzien van geld te onderzoeken. Met behulp van de archetypes
worden de deelnemers door een proces geleid om hun relatie met geld te transformeren. Met als uitkomst de
bewustwording dat we zelf kunnen kiezen welke rol we geld in ons leven en in de samenleving geven: money first
of care first.” Jacques van der Noord, Assen
“Als je al lange tijd van alles gedaan hebt om je geldblokkade los te laten, maar het is niet gelukt, doe deze
workshop dan. Bij mij heeft het voor een enorme transformatie gezorgd. Ik voel dat liefde en geld meer dan ooit met
elkaar zijn verbonden. Sterker nog, we zijn het 'verplicht' om onze missie in liefde te leven en daar in overvloed voor
beloond te worden. Zodat wij hiermee ook anderen inspireren en de wereld nog mooier wordt.” Saskia Bussink,
Apeldoorn
“De workshop Meeting de Mysterie of Money heeft voor mij het mysterie opgelost waarom het geld los is komen te
staan van de mens. Dat we onze eigenwaarde zijn projecteren in iets buiten ons en daar veel belang aan gehecht
hebben en zelfs dat ik dit belangrijker ben gaan vinden dan mezelf. MMM was de verbindende schakel in dit mysterie.
Ik ben overgestoken als de Sphynx door de archetypes over de rivier de Styx naar het beloofde land, de Tuin. Door het
verlies van geld, kwam ik in doodsangst terecht. Met de workshop zag ik hoe geld in de diepte van ons menszijn een
zelf gecreëerde ervaring was. Bewust hiervan kan ik gaan rusten in de tuin van overvloed. Louis was de perfecte
schipper. Hij gaf alle ruimte voor een veilige overtocht.” Delilah Verhoeven, Hemrik, Brabant
“Een indrukwekkende workshop met prachtige mensen die allemaal een betere wereld willen creëren. Persoonlijk heb
ik een grote transformatie ondergaan en weet mijzelf nu ook op waarde te schatten. Ik wil me graag inzetten om
het 'Care First' te delen met vele anderen. Ik wens dat alle initiatieven uit de groep 'Care First' mogen laten uitbreiden
als een olievlek op water.” Will Vos, Assen
“De workshop 'Meeting the mystery of money' was een indrukwekkende ervaring. In een veilige, open en liefdevolle
ruimte voelde ik me uitgenodigd om mijn angsten ten aanzien van geld en mezelf te onderzoeken. Ik realiseerde me
dat hoe ik me tot geld verhoud sterk samenhangt met mijn zelfbeeld. Mijn gebrek aan zelfvertrouwen en gevoel van
eigenwaarde is van directe invloed op mijn worsteling met het echt kunnen ontvangen van geld voor wat ik bijdraag.
In de workshop werd ik uitgenodigd om contact te maken met mijn diepere zelf en vandaaruit een nieuwe, liefdevolle,
care first. Een krachtige en waardevolle ervaring die ik anderen ook van harte gun.” Maurits Hoenders, Groningen
“In de workshop ‘The Mystery of Money’ ben ik in aanraking gekomen met een essentiële angst met betrekking tot
het leven met een gebrek aan geld. Door de workshop heeft zich in mijn leven een switch voorgedaan. Ik heb nu al
weken het gevoel volledig in overvloed te leven en ik kan je zeggen dat dat een heerlijk gevoel is. Tijdens de workshop
heb ik namelijk de Godin van Overvloed ontmoet en ik kwam tot de ontdekking dat ik haar al kende. En nu is ze gewoon
alle dagen in mijn leven. Ik voel me een gelukkiger mens.” Herman Veltmaat, Almelo.
“Louis is a great facilitator, with his great humour and light and warm character he holds a space in which people are
able to take a deep dive into their own relation to money. Everything is allowed, everything is deeply human and that
softens the group and your own feelings. I got great insights about the difference of abundance and the flow of money
on the one hand that became true to me. And on the other hand a more practical level of negotiating prices about the
value that I wish to exchange and the balance in that. Great to get to know you Louis and your team, and I hope many
others are able to attend this course.” Damaris Matthijsen, Economy Transformers, Almere

