
ZELF-TRANSFORMATIEGROEP 

In spirituele kringen ligt het accent sterk op ons in verbinding stellen met de Eeuwige 
Wijsheid, het Absolute, God etc. 
Dit vindt vooral plaats door studie, meditatie en ritualen. 
Bewustwording van innerlijke onrust en onbewuste overtuigingen, vindt men vaak te 
dichtbij komen en te psychologisch. 
Daardoor is de kans groot op ‘Spiritual Bypass’. Hierbij richt je je vooral op het 
transcendente, om de bewustwording van je pijn, verwonding en angst te vermijden. 
De verbinding maken tussen je spiritualiteit en het relatieve- of persoonlijke niveau 
brengt balans en helpt je op beide niveau’s verder. 
Dit is wat interactief beoefend wordt in een Zelf-Transformatie Groep. 

Een Zelf-Transformatie Groep is geen Therapiegroep. 
Deelname aan de Groep stelt de spirituele zoeker in staat om mindfull en zonder 
oordeel naar zijn/haar patronen te kijken: 
Je observeert vanuit de Stille Getuige (de stilte, het Absolute) hoe je ego (valse zelf) 
zich probeert te handhaven, te verdedigen, de controle te houden etc. 
Bewust worden, jezelf vergeven (niet veroordelen), zowel mentaal als ook doorvoelen, 
helpt je alles wat zich ook maar voor doet binnen jezelf en buiten jezelf, te omhelzen. 
 
We oefenen ons in het liefdevol benaderen van 
elkaar door empathisch verdiepende vragen te 
stellen. 
Ook oefenen we met feedback geven vanuit 
dienstbaarheid aan de ander. 
Dit zorgt voor een eenheidsbeleving omdat we onze 
ego defensies, projecties, interpretaties, meningen 
en identificaties bij elkaar herkennen. Maar ook 
omdat we ons willen bevrijden van wat ons afhoudt 
van waarlijk vrij zijn. 

VOOR WIE? 

- voor spiritueel geïnteresseerden die hun spirituele kennis willen leren omzetten in de 
    praktijk van alledag 
- Voor ieder die vanuit stilte en onderlinge verbondenheid wil waarnemen hoe de 

persoonlijkheid/ego wanhopig bezig is met zich te verzetten tegen wie je ten diepste 
bent: onvoorwaardelijke liefde, vrede en wijsheid 

- Voor deelnemers aan meditatie- en mindfullnessgroepen 
- Voor deelnemers aan esoterische studiegroepen 
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Belemmeringen mindfull 
bewustworden in onze 

persoonlijkheid zodat ieders unieke 
ziele opdracht bewuster wordt en 

krachtiger ingezet wordt ten dienste 
van de ander.


Dit is een plek waar spirituele zoekers behoefte 
hebben om met elkaar te leren open en 

transparant te worden voor wat onze ziel 
(Goddelijke kern) ons te vertellen heeft.




WERKWIJZE 

A) Meditatief moment 

B) Korte theoretische uitleg aan de hand van 1 van onderstaande onderwerpen: 

• Zelf-transformatie - door gebruik te maken van de schaduwkanten van onze 
persoonlijkheid 

• Niet-weten als onwankelbaar fundament - voortdurend erkennen van onze 
onmacht en kwetsbaarheid en tastend zoeken wat aan ons gewild wordt 

• Leven vanuit het ego - de vicieuze cirkel van het zoeken naar acceptatie 

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

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

• Controle van het zelf (ego) - en het escape repertoire dat daaruit voort komt 

• Blinde vlekken in je denken 

• Leven vanuit de Ziel - Wie je werkelijk bent 

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

C) Interactie waarin we de volgende thema’s uitwerken: 
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• De neiging om je afhankelijk te maken 
van goedkeuring/waardering van 
anderen. 

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

• De neiging om je intens te 
identificeren met wat je voelt, denkt 
en doet. 

• De neiging tot steeds maar denken en 
interpreteren vanuit onbewuste 
overtuigingen. 

• Het houvast zoeken in meningen, 
oordelen en projecties. 

• De afstand die je creëert tussen jezelf 
en de ander.  

• Onbewuste angst- en schuldgevoelens 
en het vluchtgedrag wat daaruit 
voortkomt. 



GROEPSDYNAMIEK 
In het groepsproces oefenen we in het ontwikkelen van de juiste houding en 
communicatie vaardigheden. 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

MARK BECKING 
Ik zie ‘bewustwording’ van onbewuste en aangeleerde overtuigingen als brug naar het 
leren vrijkomen van overlevingspatronen.    

Ik werk inmiddels ruim 40 jaar vanuit een eigen praktijk als psycholoog/
psychotherapeut. Waarvan 10 jaar als Trainer/Coach in de Consultancy. 
Ik werk vanuit inzichten en methodes die ontleend zijn uit Theosofie, Advaita Vedanta, 
de Sutra’s, mindfulness, de Cursus in Wonderen, en psychologie. 
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Communicatie vaardigheden: 

• Verdiepende vragen stellen 
• Feedback geven op een veilige/

constructieve wijze. 
• Grenzen leren stellen aan dominante 

groepsleden 
• Juiste interventies plegen. 
• Procesbegeleider leren zijn.  

Houding: 

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

• Kunnen relativeren van je eigen gelijk 
• Leren luisteren zonder te interpreteren 
• Bewustworden wanneer je projecteert 
• Loslating van de neiging tot 

identificeren 
• Ontwikkeling van een open/transparante 

houding 
• Dienstbaar zijn aan de bewustwording 

en transformatie van de ander 
• Collectief verantwoordelijk te zijn voor 

het groepsdynamisch proces 



BOEKEN 
Adyashanti   - Genade 
Riekje Boswijk-Hummel - De reis van het gewaarzijn 
Jon Bernie    - Het ongelofelijke geluk van wat is 
Nouk Sanchez  - De weg naar waarheid  
Nouk Sanchez  - The end of death 
Danielle Audoin  - Een benadering van theosofie 
Philip Renard    - Non-dualisme 
Taimni    - Een weg tot zelfontdekking 
Willem Glaudemans  - Het boek van het Zelf 
Joan Tollifson  - Niets om je aan vast te houden 
Johannes van het Kruis - Donkere nacht 
Bernadette Roberts  - The experience of no-self 
Matt Kahn   - Liefde is altijd het antwoord 
Krishnamurti   - De wereld dat ben jij 

YOUTUBE 
Nouk Sanchez  - Undoing the ego 
Eckhart Tolle   - The power of inner stillness 
Mooji    - Dealing with strong emotions 
Willem Glaudemans  - metafysica Cursus in Wonderen 
William Meader  - Soul Purpose serie 
Jeff Foster   - From Depression to Spiritual Awakening 
Matt Kahn   - The End of Inner Conflict 

DOCUMENTEN 
Hans Laurentius - EHBO eerste hulp bij onvolwassenheid 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

CONTACT 
Mark Becking 
06 45 44 27 99 
becking@solcon.nl 
www.MarkBecking.nl 

KOSTEN 
Bijdrage per Zelf-Transformatie Groep bijeenkomst: 
- Minimaal 15 euro p.p. aan Mark Becking 
- Eventuele extra bijdrage voor zaalhuur 
- Eventuele extra bijdrage voor soep (lunch zelf meenemen) 

LOCATIE 
Nader te bepalen 

PLANNING 
Nader te bepalen; wenselijk is tweewekelijks 

APPGROEP:  Er wordt een groepsapp aangemaakt voor praktische informatie    
  + uitwisselen van relevante literatuur, youtube-linkjes etc 
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https://www.bol.com/nl/p/genade/1001004011417092/?bltgh=qdAUPrf1J84FnQ8BQ01PzA.1_4.5.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/de-reis-van-het-gewaarzijn/9200000087390465/?bltgh=hO38-Y0MMQ29zkkEFktDBg.1_4.5.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/het-ongelofelijke-geluk-van-wat-is/9200000101630499/?bltgh=valw8RImcjtqN40GVCJCGw_mzxb6FAZpd3yXB1-is5OLQ_2.3.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/de-weg-naar-waarheid/1001004006483262/?suggestionType=browse&bltgh=jeSVQftp6s-j1FFwDZNNYA.1_2.3.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/the-end-of-death/9200000053049078/?bltgh=uBhsJW2V-SLNgDDdOplNcw.1_4.5.ProductTitle
http://www.theosofie.nl/audoin/
https://www.bol.com/nl/p/non-dualisme/1001004002132557/?bltgh=hGed4Gu3qNH-gHXpGctHIQ.1_4.6.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/adyar-2-een-weg-tot-zelfontdekking/666820313/
https://www.bol.com/nl/p/boek-van-het-zelf/9200000072250420/?bltgh=uB24Be0RLXqawPeXzw5C4Q.1_4.5.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/niets-om-je-aan-vast-te-houden/9200000009718289/
https://www.bol.com/nl/p/donkere-nacht/666837291/?bltgh=lMM5hr5I5lIZ75iZqPxGsg.1_4.6.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/the-experience-of-no-self/1001004000993545/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=bernadette%20roberts&originalSearchContext=media_all&originalSection=main
https://www.bol.com/nl/p/liefde-is-altijd-het-antwoord/9200000090425366/?bltgh=krlwA2w4kaeiMMZ8tvxHhg.1_4.6.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/de-wereld-dat-ben-jij/666789676/?bltgh=hV-SZ4DXrMVoTvyZLAlE9w.1_4.6.ProductImage
https://www.youtube.com/watch?v=xnaPeJ5haPo&list=PLJouU5HNy-Aea0Ut4a6wrknWqchy1_J5f&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=xoW_cPx_638
https://www.youtube.com/watch?v=Yz51A7FL7zk
https://www.youtube.com/watch?v=qND2pTuan50
https://www.youtube.com/watch?v=2Z7QsHiXM0A
https://www.youtube.com/watch?v=lBqQS_-ObV0
https://www.youtube.com/watch?v=JL710Iky6pE&feature=emb_logo
https://www.hanslaurentius.nl/wp-content/uploads/EHBO_2019.pdf
mailto:becking@solcon.nl
http://www.MarkBecking.nl

