
Een kennismaking

ZELF- 

TRANSFORMATIE 

GROEP



Een cursus gebaseerd op 
goddelijke wijsheid 
(Theosofia) en puttend uit alle 
oude wijsheidstradities: 

• Spirituele kennis omzetten 
naar ‘juist handelen’ in de 
praktijk van alledag (naar 
jezelf en de ander) 

• Oefenen in interactie met 
gelijkgestemden 

• In 9 bijeenkomsten 

• Ken uzelve: mindful inzicht     
verwerven in onbewuste 
overtuigingen en 
overlevingsstrategieën van 
het ego / de persoonlijkheid 

• Persoonlijke leer- en 
ontwikkel-punten inbrengen 
en benaderen vanuit een 
non-duaal perspectief 



  

ZONDAG GROEP 
14.00-17.00 uur 
20 september 2020 
18 oktober 2020 
15 november 2020 
17 januari 2021 
21 februari 2021 
21 maart 2021 
18 april 2021 
16 mei 2021 
18 juli 2021 

Kosten per bijeenkomst: 20 euro;                  
inclusief zaalhuur, koffie en thee. 

Aanmelden bij Mark Becking via: becking@solcon.nl        
Maximum aantal deelnemers per groep: 13           


  

De bijeenkomsten vinden in twee afzonderlijke 
groepen plaats op zondagmiddag of 
woensdagavond in Ashrama, een gebouw op het 
Internationaal Theosofisch Centrum Meentweg 
9 Naarden 

WOENSDAG GROEP 
19.30  - 22.00 uur 
23 september 2020 
21 oktober 2020 
18 november 2020 
23 december 2020 
20 januari 2021 
24 februari 2021 
24 maart 2021 
21 april 2021 
19 mei 2021 

mailto:becking@solcon.nl
mailto:becking@solcon.nl


In een Zelf-transformatie Groep leer je, vanuit je Ware 
Zelf (het Absolute) de verbinding maken tussen je 
spiritualiteit en het relatieve of persoonlijke niveau. 
Dit brengt balans en helpt je op beide niveau’s tegelijk te 
functioneren. We oefenen dit interactief. 

Deelname aan de Groep stelt de spirituele zoeker in staat 
om mindful en zonder oordeel naar zijn/haar patronen te 
kijken: 
- Je observeert vanuit de Stille Getuige (de stilte, het 

Absolute) hoe je ego/persoonlijkheid zich probeert te 
handhaven, te verdedigen, de controle te houden etc. 

- Je leert je bewust worden, jezelf vergeven; zowel met 
hoofd als hart. 

- Je leert alles wat zich ook maar voordoet te omhelzen 
(zowel binnen als buiten jezelf); het mag er zijn. 

- Deze zachte en liefdevolle benadering leidt ertoe dat 
wat een obstakel leek, als vanzelf loslaat. 

We oefenen ons in elkaar benaderen door empathisch 
verdiepende vragen te stellen. 
Ook oefenen we met feedback geven vanuit 
dienstbaarheid aan de ander. 

NB: Een Zelf-transformatie Groep kent een mindful 
benadering van persoonlijke thema’s, maar is geen 
therapiegroep. 

Mindful bewust worden van belemmeringen in 
onze persoonlijkheid, zodat ieders unieke ziele-
opdracht helder wordt en krachtiger ingezet 
kan worden ten dienste van de ander. 

Zelf-
TRANSFORMATIE

Dit zorgt voor een eenheidsbeleving 
omdat we onze egodefensies, projecties, 
interpretaties, meningen en identificaties 
bij elkaar herkennen. Maar ook omdat we 
ons willen bevrijden van wat ons afhoudt 
van waarlijk vrij zijn. 



  

•Zelf-transformatie - inzicht krijgen in de schaduwkanten van onze persoonlijkheid 

•Spiritual bypass - vluchten in spiritualiteit om niet geconfronteerd te worden met 
de schaduwkanten van onze persoonlijkheid 

•Niet-weten als onwankelbaar fundament - voortdurend erkennen van onze 
onmacht en kwetsbaarheid; tastend zoeken naar Waarheid 

•Verwonding - proces van bewustwording van pijn: accepteren, doorvoelen en 
loslaten 

•Rusteloosheid - als resultaat van onderdrukte stress, pijn en onverwerkte emotie 

•Leven vanuit het ego - de vicieuze cirkel van het zoeken naar acceptatie en 
schijnhouvasten (illusies) 

•De-identificeren - het loslaten van de identificatie met wat je denkt, voelt en 
doet; het proces van onthechting  

•Blinde vlekken 

•Leven vanuit de Ziel - Wie je werkelijk bent 

Tijdens de 

bijeenkomsten 

werken we 

met deze 

kernaspecten 

om tot 

radicale 

zelfkennis te 

komen:



In de interactie oefenen we met: 

- verdiepende vragen stellen 
- feedback geven en ontvangen om onderstaande 

patronen meer bewust te maken: 

• je afhankelijkheid van goedkeuring/waardering 
van anderen. 

• de behoefte om iemand te zijn door ambitie en 
gedrevenheid. 

• je sterk identificeren met wat je voelt, denkt 
en doet. 

• het steeds maar denken en interpreteren  
vanuit onbewuste overtuigingen. 

• houvast zoeken in meningen, oordelen en 
projecties. 

• afstand creëren tussen jezelf en de ander.  

• vluchtgedrag voortkomend uit onbewuste angst- 
en schuldgevoelens. 

Van de deelnemers wordt bereidheid 
en moed verwacht om naar eigen 
onbewuste processen te kijken, 
welke een belemmering vormen voor 
de doorwerking van de Ziel.



PRAKTISCHE UITWERKING 

In het groepsproces ontwikkelen we een juiste 
houding en communicatieve vaardigheden. 

Houding: 

•Zelf-vergeving als basis om de ander 
te accepteren. 

•Relativeren van je eigen gelijk 
•Luisteren zonder te interpreteren 
•Dienstbaar zijn aan de bewustwording 
en transformatie van de ander 

•Collectief verantwoordelijk zijn voor 
het groepsdynamisch proces 

•Bereid zijn je bewust te worden 
wanneer je projecteert 

•Bereid zijn de neiging tot identificeren 
los te laten 

•Open en transparant 

Communicatieve vaardigheden: 

•Verdiepende vragen stellen 

•Feedback geven op een veilige/
constructieve wijze 

•Grenzen stellen aan dominante 
groepsleden 

•Passende interventies plegen 

•Procesbegeleiding 



Mark Becking
Ik werk bijna 40 jaar als 

psycholoog/psychotherapeut. 

Waarvan 10 jaar als trainer/coach 

in de Consultancy. 

Ik laat mij inspireren door 

Theosofie, Advaita Vedanta, 

Christendom, de Sutra’s, 

Mindfulness, Cursus in 

Wonderen en psychologie. 

Ik zie ‘bewustwording’ van onbewuste en 
aangeleerde overtuigingen als brug naar 
het loskomen van overlevingsstrategieën.    
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