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Weisfelt biedt mensen uit onderwijs, gezondheidszorg, hulpverlening, management en advieswerk ondersteuning in professionele 
communicatie. De ondersteuning bestaat uit verschillende opleidingen en works hops, individuele coaching,  supervisie en therapie. Met 
deze activiteiten wil Weisfelt deelnemers ondersteunen in hun werksituatie en in hun persoonlijke levenssituatie. Deze ondersteuning 
heeft een aantal scholen als basis: Transactionele Analyse (TA), Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en Lichaamswerk. Daarnaast 
wordt ook met principes uit andere theorieën, zoals Gestalt, Psychoanalyse en Systeemleer gewerkt.

Visie

Weisfelt biedt mensen op persoonlijk en professioneel niveau 
ondersteuning door middel van trainingen, workshops, 
coaching, supervisie en therapie. Deze activiteiten zijn 
gebaseerd op de overtuiging dat de mens voor de taak staat 
naar vermogen een bijdrage te leveren in deze wereld. Wij 
denken hierbij aan het vormgeven van de kracht van liefde in 
professionele en privé omstandigheden. Liefde is een 
menselijke en bovenmenselijke kracht die mensen in staat stelt 
zich betrokken te voelen. Wanneer mensen zich hun taak beter 
bewust worden, dan leer je hoe je voorbij interne en externe 
weerstand deze taak vorm kan geven. Dan zullen individu, 
relatie en samenleving daar in alle opzichten van profi teren. In 
ons werk willen we bijdragen aan het wegnemen van blokkades 
en het vrijmaken van de energie van liefde. In de inhoud van 
ons werk en in onze manier van werken pogen we deze visie op 
een nuchtere en concrete wijze waar te maken.

Het kenmerkende van het werk van Weisfelt

Het werk van Weisfelt onderscheidt zich in het volgende:
• Er wordt gewerkt vanuit een duidelijke visie.
• De deelnemers stellen van daaruit hun persoonlijke en 

professionele doelen vast.
• De aanpak is primair ervaringsgericht.
• Korte stukken theorie worden afgewisseld met veel 

oefeningen die direct van nut zijn bij de levens – of 
werkpraktijk.

• Theoretische ondersteuning vindt plaats door middel 
van literatuur die specifi ek is toegesneden op de 
betreff ende training.

• De begeleiding is direct en persoonlijk.
• Daarom wordt van de deelnemer een hoge mate van 

betrokkenheid vereist.
• Lichaam, geest en ziel zijn in ieder opleidingstraject 

onderwerp van aandacht.



Wie zijn wij
Piet en Marry werken al een groot aantal jaren samen in het geven van opleidingen op het gebied van coaching en therapie. Momenteel 
verzorgen zij vooral nascholingen. Daarnaast bieden zij een nieuwe opleiding aan: ‘De klank van liefde: Vakwerk‘.

Piet Weisfelt (1944) Marry Weisfelt-Pit (1946)

Met onderwijs, (organisatie)begeleiding en coaching heeft hij 
ruime ervaring. Hij publiceerde over begeleiding, persoonlijke 
groei en organisatieontwikkeling. In de school van Weisfelt 
verzorgt hij opleidingen en trainingen in het werken met 
liefdesenergie. Deze opleidingen en trainingen zijn gericht op 
individuele ontwikkeling, coaching en groeps- en organisatie-
ontwikkeling.

Studeerde onder meer Nederlands en is opgeleid in 
verschillende richtingen van de humanistische psychologie.
Zij heeft ruime ervaring op het gebied van training en coaching. 
In het bijzonder is zij deskundig in het werken met intimiteit en 
seksualiteit.

Lees meer: zie onze site www.weisfelt.nl

Ons nieuwe boek over boosheid en 
liefde heet 

Altijd Aardig Blijven?
Het verschijnt in maart 2017

           zie de laatste pagina van 
deze brochure.



1. De liefdesstrijd
4, 5 en 6 september 2017

2. Aanraken met het woord
25, 26 en 27 september 2017

3. Waarom stenen niet dansen
6, 7 en 8 november 2017

4. Lijven Lezen
18, 19 en 20 december 2017

5. BinnensteBuiten spelen
29, 30 en 31 januari 2018

6. Luisteren naar het lijf
26, 27 en 28 februari 2018

7. Helend herhalen
26, 27 en 28 maart 2018

8. Liefdes Leven
23, 24 en 25 april 2018

1. Kernenergie
20, 21 en 22 november 2017

2. De vrijspraak
5, 6 en 7 februari 2018

3. Altijd aardig blijven?
8, 9 en 10 maart 2018

20 maart 2017
23 oktober 2017
19 maart 2018

1.     De opleiding ‘De klank van liefde: Vakwerk‘ 2.     Nascholingen

3.     Supervisie

Lees meer: zie onze site www.weisfelt.nl

Opleiding en Nascholingen



Voor al onze workshops geldt het volgende:

Doelgroep
De workshops staan open voor deelnemers die ruime ervaring hebben 
in het  werken met mensen: begeleiders, leidinggevenden, trainers, 
coaches en adviseurs. 
Voor belangstellenden die ons werk nog niet kennen is een (gratis) ken-
nismakingsgesprek wenselijk.

Werkvormen
Korte stukken theorie worden afgewisseld met veel oefenwerk. Het 
oefenwerk is zeer gevarieerd.
De manier van werken is speels, intens en respectvol.

Werktijden en plaats
De werktijden zijn van 10.00 tot 22.00 uur. De laatste dag wordt gewerkt 
tot 17.00 uur. De workshops worden gehouden in een goed geoutilleerd 
conferentieoord met eenpersoonskamers met eigen douche en toilet.

Deelname en kosten
Maximaal 18 deelnemers. De kosten per workshop zijn 
€ 995 inclusief verblijfkosten en catering. 
De supervisie dagen kosten € 275 inclusief verblijfkosten 
en catering.

Inschrijven
Inschrijven voor onze workshops is eenvoudig te doen via:

 • www.weisfelt.nl
 • inschrijven@weisfelt.nl
 • 0578-755027
 
Op de site vind je ook de inschrijfvoorwaarden.

Informatie
Voor nadere informatie kan contact met ons worden op-
genomen. Of bezoek onze site: www.weisfelt.nl.

Weisfelt
Beeklandseweg 19 
8181 NB  Heerde
0578-755027/06-51850274

info@weisfelt.nl
www.weisfelt.nl
NL 44 INGB 0007220975
KvK: 35027301



De violist speelt en raakt het publiek
Hij bespeelt een viool die zo gebouwd is dat hij de beste klank voortbrengt
Hij heeft een techniek die het spel mogelijk maakt
Hij heeft een gave ontwikkeld om met zijn spel zijn publiek te raken
Lichaam, geest en ziel: dat is vakwerk
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Lijven Lezen
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De opleiding ‘De klank van liefde: Vakwerk’

Een vakopleiding voor mensen die met mensen werken:
begeleiders, leidinggevenden, adviseurs, trainers en coaches.

Wij scholen deelnemers in het professioneel werken met liefdes-
energie. Dit is een directe, contact gerichte manier van werken, met 
als belangrijk kenmerk dat de relatie de bedding van het leerproces 
is. Om dat werk te kunnen doen is een juiste houding, persoonlijke 
ontwikkeling en een goede beheersing van het vak noodzakelijk. Het 
enige gereedschap wat je hebt ben je zelf. Mensen die met mensen 
werken hebben slechts zichzelf als instrument om mee te werken. 
Dat betekent dat  bijscholing  om persoonlijke ontwikkeling en  
vakbekwaamheid te verdiepen voortdurende aandacht vraagt. 

Doelgroep
De opleidingsgroep bestaat uit ongeveer 18 personen. Van de 
deelnemers verwachten we dat ze bereid en in staat zijn hun eigen 
functioneren onderwerp van gesprek te maken.

Literatuur
In deze opleiding maken we vooral gebruik van de volgende boeken:  
De liefdesstrijd, Op weg naar gezondheid, De dwaas en de wijze en 
Hoe heb ik je lief.

Een opleiding en/of een aantal workshops
Dit jaar bieden we een nieuwe opleiding aan, waarin acht  
verschillende facetten van dit vakwerk aan bod komen. 
Deelnemers kunnen intekenen voor de gehele serie, of ervoor 
kiezen een of meerdere workshops van de serie te volgen. Met 
elkaar bieden deze workshops een verdieping die vakwerk 
mogelijk maken. ‘De klank van liefde: Vakwerk’ is een praktijk 
gerichte opleiding voor het werken met de energie van liefde.

Werktijden 
10.00 uur – 22.00 uur.  
De laatste dag wordt gewerkt tot 17.00 uur.

Kosten 
De kosten per workshop zijn € 995,  
inclusief verblijfkosten en catering.

Begeleiders 
Piet en Marry Weisfelt

Lees meer: zie onze site www.weisfelt.nl



De liefdesstrijd
Over het werken met liefdesenergie
4, 5 en 6 september 2017

Ons werk bestaat uit het structureren van de energie van liefde.  
Wie werkt met de kracht van liefde, kent de kracht van de 
aanraking, de invloed van het contact, de energie van het hart en 
het helder bewustzijn. Werken met liefdesenergie is een helende 
en uitdagende worsteling. We onderscheiden de oorlogsstrijd die 
alleen maar verliezers kent en de liefdesstrijd die enkel winnaars 
kent. De kern van ons vak bestaat eruit dat we mensen onder-
steunen in hun liefdesstrijd. In deze workshop kunnen 
deelnemers houdingen, kennis en vaardigheden verwerven om 
deze strijd te voeren.



Aanraken met het woord
Over werken met verbale technieken
25, 26 en 27 september 2017

Zoals we elkaar kunnen aanraken met het lijf, zo kunnen we 
elkaar aanraken met het welgekozen woord. Er bestaat geen 
preciezer aanrakingsinstrument dan de juist gekozen  
interventie. De coach raakt aan met het woord om de cliënt de 
optimale stimulans te geven tot verdere groei. Wie kan aanraken 
met het woord heeft helende kracht.  In deze workshop leren  
deelnemers werken met deze verbale technieken.  
Deze workshop biedt de deelnemers ruimschoots gelegenheid 
om hun beroepsmatige kwaliteiten verder te ontwikkelen.

Lees meer: zie onze site www.weisfelt.nl

“De opleiding betekent voor mij een keerpunt in mijn leven, een onomkeerbare verandering in de ontmoeting van mijn omgeving en mijzelf.”



Waarom stenen niet dansen
Over werken met gevoelens
6, 7 en 8 november 2017

Goed omgaan met je gevoelens is een blijk van gezondheid. Je 
hebt gevoelens, maar je bent ze niet. Onze gevoelens zijn als de 
kleuren op een palet: eindeloos gevarieerd, gebaseerd op de vijf 
basis kleuren, bang, boos, verdriet, blijdschap en lichamelijke 
gevoelens. Ieder gevoel heeft een positieve functie in ons be-
staan. Ieder gevoel kunnen we op een gezonde of ongezonde 
manier hanteren. Deze workshop biedt de deelnemers ruim-
schoots gelegenheid om, in het werken met gevoelens, hun 
beroepsmatige kwaliteiten verder te ontwikkelen. 

“De opleiding heeft mij de weg gewezen op mijn innerlijke reis naar 
wijsheid en eenheid en verbinding tussen hoofd, hart en handen.”



Lijven Lezen
Over werken met ontwikkelingsfasen
18, 19 en 20 december 2017

In deze workshop leren de deelnemers te diagnosticeren door 
middel van het lijf. Lichaam, geest en ziel worden beschouwd 
als een eenheid. In het lichaam zijn de elementen geest en ziel 
aanwezig. Het lijf draagt onze geschiedenis. Zo is lijven lezen een 
onmisbare toegang tot ons psychisch en spiritueel welbevinden. 
Voor begeleiders biedt deze workshop een verdieping van hun 
mogelijkheden om te diagnosticeren en te interveniëren.  
Tegelijkertijd is deze workshop een intensieve (nadere) kennis-
making met lijfwerk en de krachtige therapeutische  
mogelijkheden van deze aanpak.



BinnensteBuiten spelen
Over werken met psychodrama
29, 30 en 31 januari 2018

Psychodrama is bij uitstek een techniek van spelend leren. 
De werkelijkheid van de cliënt wordt uitgespeeld en concreet er-
vaarbaar gemaakt. Het ‘praten over’ verandert in concrete actie. 
Cliënt en begeleider leren door te doen. Psychodrama doet een 
krachtig beroep op de creativiteit van de begeleider. Als de wer-
kelijkheid gespeeld mag worden, wordt het spel werkelijkheid. 
Het aantal werkvormen dat je bij deze methode kunt gebruiken 
lijkt eindeloos. 

“De workshops van Piet en Marry hebben mij op krachtige, speelse en zeer 
liefdevolle wijze laten inzien en ervaren hoe ik de liefde weer kan laten 

stromen in contact met mezelf en anderen.”

Lees meer: zie onze site www.weisfelt.nl



Luisteren naar het lijf
Over werken met het lijf
26, 27 en 28 februari 2018

Luisteren naar het lijf is een workshop over lichaamswerk. 
Het lijf manifesteert zich in vorm, houding, beweging, adem en 
geluid. Deze manifestaties zijn de ingangen van de coach om het 
lijfwerk te hanteren als een middel tot groei. Door lijfwerk een 
plek te geven voorkomt de coach dat de ontmoeting verzandt in 
een  doelloos ‘praten over’ zonder dat het contact een werkelijke 
ervaring met zich meebrengt. De coach kan uit deze workshop 
een rijkdom aan technieken meenemen om in de eigen 
werkpraktijk te gebruiken.



Helend Herhalen
Over werken met regressie
26, 27 en 28 maart 2018

Dit is een workshop over regressie. Regressie wil zeggen dat 
mensen zich terugtrekken in gedrag dat behoort tot een 
vroegere leeftijdsfase. Regressie is een onbewuste poging om 
situaties die je vroeger hebt meegemaakt alsnog tot een 
bevredigende oplossing te brengen. Regressie komt heel veel 
voor. Voor coaches is het van veel belang regressief gedrag te 
herkennen. Het werken met regressie is speels, vaak ontroerend 
en eff ectief. Dit is een workshop waarbij de lach en de traan 
bijdragen tot persoonlijke en professionele groei.

“Door de prachtige dingen die ik heb geleerd, en de vele ontdekkingen die ik over mezelf heb gedaan, 
heb ik mijn persoonlijke leven een andere vorm, kleur en inhoud kunnen geven.”

Lees meer: zie onze site www.weisfelt.nl



Liefdes Leven
Over werken met relaties
23, 24 en 25 april 2018

Werken met relaties (partner relaties, professionele relaties, 
familie relaties) vraagt van de coach specifieke vaardigheden. 
Hij werkt hierbij immers niet met individuen, maar met een 
systeem. Zijn interventies zijn gericht op het systeem. Het gaat 
om het bewust maken van de patronen die in de relatie zijn 
gegroeid, het duiden van de wegen die leiden naar het  
beantwoorden van de relationele vragen. Deze workshop biedt 
de deelnemers ruimschoots gelegenheid om op een intense 
wijze met relaties te leren werken.
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Nascholing

Ieder cursusjaar biedt Weisfelt een aantal driedaagse workshops 
aan als nascholing. Deze nascholing is bedoeld voor deelnemers 
die eerder onze opleiding hebben afgerond of mensen met een 
vergelijkbaar opleidings- of ervaringsniveau. Men kan voor één of 
meerdere workshops intekenen. Voor ‘nieuwkomers’ is een kennis-
makingsgesprek gewenst.

Doelgroep
De opleidingsgroep bestaat uit ongeveer 18 personen. Van de 
deelnemers verwachten we dat ze bereid en in staat zijn hun eigen 
functioneren onderwerp van gesprek te maken.

Literatuur
In deze workshops maken we gebruik van door ons geschreven 
boeken.

Werktijden 
10.00 uur – 22.00 uur.  

Kosten 
De kosten per workshop zijn € 995, inclusief verblijfkosten en  
catering.

Begeleiders 
Piet en Marry Weisfelt

Lees meer: zie onze site www.weisfelt.nl

SUPERVISIE
ALTIJD AARDIG  

BLIJVEN ?

KERNENERGIE VRIJSPRAAK



Kernenergie
20, 21 en 22 november 2017

Alle begeleidingswerk heeft een spirituele dimensie.. Achter de 
‘waarom’ en ‘hoe’ vragen schuilen de ‘waartoe’ vragen. Wij 
benoemen lichaam, geest en ziel als drie onderscheiden 
zijnsvormen van de mens. We zijn wie we zijn en we zijn wat we 
in potentie zijn. Dus zoekt de mens zichzelf om zich naar zijn 
mogelijkheden te ontplooien. Hoe dieper we tot onszelf komen, 
hoe groter de mogelijkheden om onze liefdesenergie vrij te 
maken. Wie weer een volgende stap wil zetten in de zoektocht 
naar binnen om meer kernenergie naar buiten te brengen, kan 
veel baat hebben van deze workshop.

Literatuur:

Lees meer: zie onze site www.weisfelt.nl

“Werken met Weisfelt gaat over contact maken met de kern, over ervaren en over heling.”



De vrijspraak
5, 6 en 7 februari 2018

Deze workshop gaat over drie gevoelens die mensen vaak heel 
lastig vinden: schuld, schaamte en jaloezie. Deze gevoelens wor-
den vaak ervaren als de tralies waar achter mensen hun eigen 
binnenwereld gevangen zetten. In deze workshop leer je jezelf 
vrij te spreken van deze tralies. Als je deze drie gevoelens op een 
gezonde manier leert hanteren, ben je vrij je eigen wereld vorm 
te geven naar eigen keuze. Zo is de vrijspraak een bevrijding voor 
jezelf en voor de mensen met wie je leeft en werkt.

Literatuur:



Altijd aardig blijven?
8, 9 en 10 maart 2018

Altijd Aardig Blijven? is een workshop over boosheid en 
liefde. Ieder mens kent de vragen die in deze workshop aan 
bod komen. Hoe kan ik op een gezonde manier met mijn 
boosheid omgaan? Hoe kan ik voor mezelf opkomen zonder 
de ander tekort te doen? Hoe kan ik met boosheid mijn 
doelen bereiken en de liefde verdiepen? In deze workshop 
vind je antwoorden op deze vragen. Liefde en boosheid zijn 
twee kanten van dezelfde munt. In echte liefde is ruimte voor 
boosheid. Gezonde boosheid kan de liefde versterken. 

Literatuur:

Tijdens de workshop te verkrijgen voor € 25,95



3. Supervisie

Op deze dagen ontvangen de deelnemers supervisie naar aanleiding van de vragen die hun werk met zich meebrengt. Met wisselende 
werkvormen wordt iedere deelnemer aan het werk gezet. Elke vraag komt aan bod. Je bent gedurende de hele dag aan het werk, ook 
wanneer je eigen vraag niet aan de orde is. Supervisie is leren met elkaar, leren door elkaar en leren van elkaar. Steeds wordt het werk 
dat de supervisor doet ook professioneel nabesproken. Deze supervisie dagen zijn een onmisbare bijdrage om de eigen professionele 
ontwikkeling te stimuleren.

20 maart 2017
23 oktober 2017
19 maart 2018



De Dwaas en de Wijze €26,50 (inclusief verzendkosten) ISBN 9 789081 394307
De Dwaas en de Wijze gaat over ethiek. Het boek is van belang voor (bege)leiders. We beginnen steeds met een kort 
stukje over ethiek. We vervolgen met een casus die op dat thema aansluit. Daarna komt een discussie tussen een dwaas 
en een wijze naar aanleiding van deze casus. Tenslotte wordt het thema in schema gezet. Daarmee bieden we de lezer 
een overzicht van het hele werkgebied. 

De Liefdesstrijd €74,50 (inclusief verzendkosten) ISBN 978-90-489-0101-2
De liefdesstrijd is een boek over liefdevol leven en werken. Het boek is geschreven voor mensen die met mensen wer-
ken: leidinggevenden, adviseurs, trainers, coaches en therapeuten.

Lijven Lezen €49,- (inclusief verzendkosten) ISBN 978-90-489-0098-5
Lijven lezen gaat over de diagnostiek van het lichaam.
Het boek is bedoeld voor lichaamswerkers, coaches, therapeuten en trainers.

Levensvuur €35,- (inclusief verzendkosten) ISBN 978-90-813943-1-4
Levensvuur gaat over de uitdaging het leven ten volle te leven.
Voor ieder die de reis tussen geboorte en dood bewust wil ervaren.

Hoe heb ik je lief €59,- (inclusief verzendkosten) ISBN 90-244-1624-8
Hoe heb ik je lief is een boek over liefdesenergie. Je leest in dit boek de stappen van de liefde die van belang zijn bij het 
opbouwen, onderhouden en verdiepen van uw relatie.

Boeken



Te bestellen op onze site: altijdaardigblijven.weisfelt.nl

Ons nieuwe boek: Altijd aardig blijven?

In de tweede week van maart is het te verkrijgen, 
ons nieuwe boek: Altijd Aardig Blijven? 

Altijd Aardig Blijven? (184 blz) kost € 29,95*

*Inclusief verzendkosten
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