Kairos
praktijk a
Magda Van Cappellen
Waardengerichte Persoonlijkheidsvorming
Logotherapie (naar Viktor Frankl)
Wertimagination (naar Uwe Böschemeyer)

a Zoek je naar a
… nieuwe vreugde in relaties
… meer innerlijke tevredenheid
… zin en betekenis in je leven
… meer levenskwaliteit

Ook voor jou?

Begeleiding en cursussen

Als je een nieuwe wending aan je leven
wil geven.

Gesprek en begeleiding in
Wertimagination
• individuele sessies
• samen met partner
• ook intensief (bv. 10 u in 2 dagen)

Als je de eigen innerlijke rijkdom tot
leven wil roepen en uitdiepen.
Als het je aan zin ontbreekt, omdat
problemen je levensgevoel
overstemmen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crisis bij wisselende levensfasen
Problemen met gevoel van
eigenwaarde
Vragen rond zingeving
Moeilijkheden in verband met
opvoeding
Partner- en relatieproblemen
Levens- en stervensangst
Omgaan met verlies
Tijden van rouw
Onomkeerbaar noodlot
Faalangst

… je bronnen van groeikracht

“Het verstand kan ons zeggen wat
we moeten laten.
Het hart wat we moeten doen.”
J. Joubert

www.kairos-praktijk.com

"In elk van ons woont
een oorspronkelijk beeld dat
er op wacht geleefd te worden."
U. Böschemeyer

Heel goed combineerbaar met een
time-out in Maastricht en omgeving.
Introductiecursussen
• in Wertimagination
• in het Enneagram
Weekendcursussen: rond thema's zoals
• veerkracht ontwikkelen
• ontmoetingen met het innerlijke
kind
• vrijer en moediger worden
• wat het leven draagt
• Enneagram en Wertimagination
Wertimagination in groepsverband
voor zelfervaring en
persoonlijkheidsvorming
Opleiding tot begeleiding met
Wertimagination en in
Waardengerichte
Persoonlijkheidsvorming
Supervisie

Tel: 0031 43 73 70 120

mail@kairos-praktijk.com
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Waardengerichte
Persoonlijkheidsvorming

De waardengerichte Persoonlijkheids–
vorming is geïnspireerd door en
gefundeerd op de Logotherapie van V.
E. Frankl.

Magda Van Cappellen
Maastricht, Bonn,
Lüneburg, München

NL-mobiel: 0031 65 88 48 807
D: 0049 176 96 99 48 66
mail@kairos-praktijk.com
www.kairos-praktijk.com
routebeschrijving: zie website
Opleidingsinstituut
voor Waardengerichte
Persoonlijkkheidsvorming
(BWP/DGLE)
V.U.: Magda Van Cappellen
Nachtigallenweg 11
D 53343 Wachtberg-Pech

mail@kairos-praktijk.com

Naast andere beproefde werkwijzen,
zoals het Enneagram en het
waardengerichte gesprek, krijgt de
Wertimagination een centrale rol bij
de waardengeriche persoonlijkheids–
vorming.

Wertimaginationen zijn behoedzaam
begeleide “innerlijke wandelingen”. Ze
leiden naar ontmoetingen met het
eigen potentieel aan innerlijke rijkdom
en krachten. Deze kunnen zich verder
ontwikkelen als ze ontdekt, erkend en
geïntegreerd worden in het dagelijks
leven.

"Het enige belangrijke in het leven
zijn de sporen van liefde; die we
achterlaten, wanneer we gaan."
A. Schweitzer

Tel: 0049 176 96 99 48 66

Magda Van Cappellen

• Diplom Heilpädagogin
• Logotherapeutin (DGLE)
• Mentorin für Persönlichkeitsbildung
(DGLE)
• Supervisorin (EALEA + DGLE)
• Europees certificaat voor
Psychotherapie/ ECP
• Counseling in Existentieel Welzijn
• 14 jaar leiding van het
“Heilpädagogische Kinderhaus” in
Bielefeld
• 14 jaar medewerkster en viceleiding van het “Hamburger Institut
für Existenzanalyse und
Logotherapie” in Lüneburg
• Lid van de DGLE: Deutsche
Gesellschaft für Logotherapie und
Existenzanalyse
• Lid van de DBWP: Deutsche
Berufsverband für Wertorientierte
Persönlichkeitsbildung (nach Dr.
U.Böschemeyer)

Kairos
praxis a
www.kairos-praktijk.com

