Het helen van de

moederwond

Ik geef al 3 jaar workshops over het helen van de moederwond, ten eerste aan mannen en daarna ook aan vrouwen,
en nu voor het eerst mogen de mannen en vrouwen samen komen om hier gezamenlijk heling in te brengen. Deze
beweging voelt heel kloppend en dienend!
Ervaar jij echt vrijheid in verbinding met je moeder of zit er nog steeds oude pijn diep in jouw systeem, in jouw hart?
De pijn van niet gezien en geliefd worden door jouw moeder. Pijn die je wellicht hebt weggestopt, gerationaliseerd of
verdoofd? Zo ja, ga je van een diep stuk kwetsbaarheid en onveiligheid in jezelf af wat allerlei beperkende gevolgen
heeft op het gebied van zelf-liefde en geluk.
En op het relationele gebied sluimert de moederwond diep in je onbewuste. Deze kan of zichtbaar worden in de vorm
van projecties, verwijten, irritaties, claims & ‘neediness’ of onzichtbaar zijn in het stille lijden en genoegen nemen met
alleen kruimels van liefde en aandacht. In deze workshop kun je een stap zetten om dit te helen.
De wereld heeft mannen en vrouwen nodig die de moederwond aangaan, lief heeft en heelt. Ik, samen met Marcel,
heet jullie WELKOM in deze workshop en dat geldt voor zowel partners als singles!
Justin Cooper

Marcel Timmer

De essentie van mijn werk is ‘Own your
shit, love your vulnerability and heal
your pain’. Dit is mijn missie op deze
prachtige Moeder aarde. Ben hypno- en
relatietherapeut, systemische begeleider,
mindfulness en zelf-compassietrainer en
heb al 20 jaar een praktijk in Amsterdam. Ik geef mannenwerk
avonden, workshops en ben ik als docent verbonden aan de
Academie voor Psychodynamica.

Aanwezig zijn en bedding geven aan dat
wat zich aandient, Dat is één van mijn
kern kwaliteiten. Holding space is mijn
grootste bijdrage aan het geven van
deze prachtige workshop. Al een aantal
jaar mag ik samen met Justin dit voor
mij en het collectief, ontzettend belangrijke werk geven aan
mannen, vrouwen en nu ook gemengd. Naast dit werk geef
ik mannencirkels en werk ik aan de opzet en uitrol van mijn
stichting Kwetsbaar Leven.
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