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Waarom helder waarnemen

We sturen permanent bewust en onbewust tal van signalen uit, over 
wat we willen, hoe we ons voelen en wie we zijn. Word je opnieuw 
bewust van al deze signalen ein je omgeving en gebruik deze informatie 
om je mensenkennis uit te breiden. 

Een unieke combinatie van waarnemen en intuïtie
Door de ruime achtergrond van de begeleiders op intuïtief vlak leer je 
perfect het onderscheid maken tussen waarnemen en intuïtie, tussen 
denken en voelen. 

Persoonlijke groei op een speelse manier
Elke week wordt een thema zo aangebracht dat je nieuwe inzichten 
krijgt en je stap voor stap groeit, zonder dat het moeite kost.

Kennis voor dagelijks gebruik
De aanpak en thema’s zijn uit het leven gegrepen zodat je elk leermo-
ment de dag nadien al kan toepassen in je omgeving. 

Voor wie?

Deze opleiding is voor iedereen die graag mensen en hun handelingen 
observeert, beroepsmatig of gewoon omdat het leuk is.

Ben jij op zoek naar:

• een grondige uitbreiding van je mensenkennis;
• een toffe manier om bij te leren, te groeien, onder de mensen te 

komen en vooral je te amuseren;
• een zinvol alternatief voor het zoveelste kookprogramma;

schrijf je dan in samen met een boeiende mix van mensen.

“No problem can be solved from the same level of consciousness 
that created it.” - Albert Einstein -



Helder waarnemen  

Helder waarnemen is vooral  “omgaan met dat wat de 
waarneming in de weg staat”.

Je ontdekt je eigen “gekleurde bril” en hoe vaak oordeel 
of angst je heldere waarneming in de weg staan. 
Omgaan met dat oordeel en jouw voorkeur in je waar-
neming zorgt voor een “correcte observatie” die je kan 
gebruiken als voordeel in je dagelijks leven. 

In deze 10 avonden gaat de focus van de waarneming 
naar een aantal verschillende levensvlakken. Je zal 
mensen leren inschatten op vlak van eigenwaarde, 
liefde, agressie, levenslust, eerlijkheid, vertrouwen en 
tal van andere aspecten. 

Daar waar fouten sluipen in jouw waarneming geven wij 
jou structuur en duiding zodat deze signalen opnieuw 
bruikbaar worden. 

Je zal versteld staan hoeveel manieren er zijn om infor-
matie te bekomen. Je oordeel zal niet meer afhankelijk 
zijn van één enkel feit of gegeven. De totaliteit van al 
jouw waarnemingen wordt een écht betrouwbare bron.   

Zinvol leven

Deze reeks is het vervolg op de reeks helder waarnemen 
en richt zich vooral op allerhande waarnemingen die 
niet zozeer visueel waar te nemen zijn, dan wel via het 
gevoel. 

Hoe neem je nu waar of jijzelf of iemand anders in lijn is 
met zijn ziel, of die zinvolle dingen doet, of die gelukkig 
is?

In deze reeks gaan we 10 avonden via meer meditatieve 
technieken en introspectie onszelf en de ander leren 
waarnemen. 

De bedoeling is om meer en meer in contact te komen 
met wie we écht zijn en hoe we ons leven zinvol kunnen 
maken. 

In dit deel van de reeks gaan we vooral voorbij de 
persoonlijkheid waarnemen en we ontdekken  diepe 
drijfveren bij onszelf en anderen. 

Samen op stap naar eenvoud, geluk en harmonie. 



Taal en Communicatie

Taal is een krachtig communicatieinstument en toch....
loopt het regelmatig grondig verkeerd. Wat we zeggen is 
niet wat we doen en vaak nog minder wat we uitstralen. 

Gedurende deze dag observeren we de taal in combina-
tie met andere signalen. We gaan op zoek naar cohe-
rente of authentieke communicatie en die leren we 
onderscheiden van misleidend taalgebruik. 

Het principe is eenvoudig. Wanneer we een zin maken, 
hoezeer we die ook proberen manipuleren, manifes-
teert ons onbewuste zich steeds opnieuw in onze 
woordkeuze en opbouw van de zin.  

Mocht je weten hoe, dan kan je van de schrijver van 
deze tekst een perfect profiel maken. Sommige zaken 
zijn namelijk niet te verstoppen. 

Wij gaan dan ook aan de slag met woorden, zinnetjes 
en diverse verbale communicatieformats om jezelf en 
anderen beter te leren kennen. 

Iriscopie en Gezondheid

Ogen zijn de spiegels van je ziel. Als Stefaan diep in je 
ogen kijkt, vertelt hij hoe het is met jou. Iriscopie bekijkt 
je oog in relatie tot jouw gezondheid, stress, gevoelige 
organen en een gamma andere aspecten. 

Je leert de verschillende parameters kennen waar je een 
oog kan op beoordelen. Nadien kan je aan de hand van 
een foto die gemaakt wordt van je eigen oog de theorie 
toetsen aan de praktijk. 

Een oog leren bekijken is opnieuw een waarneming die 
je kan toevoegen aan je toolbox. 

Samen met het verhaal van het oog, worden nog tal van 
andere aandachtspunten meegegeven om iemands 
gezondheid te beoordelen. 

Een zware ziekte of een risico is meestal op voorhand 
vast te stellen aan tal van signalen.  

In deze workshop krijg je bovendien persoonlijk gezond-
heidsadvies, gebaseerd op de waarneming. 



Lichaamstaal eh Lichaamshouding

Wist je dat je woorden slechts 7% vertegenwoordigen 
van je communicatieboodschap? De rest zit in de non-
verbale communicatie en intonatie. Hoe breng je je 
boodschap dan wel over en wat is de verborgen bood-
schap die jij of de ander uitstuurt?   

In deze workshop onderscheiden we twee delen: 

• hoe heeft de tijd jouw lichaam gevormd

Je lichaam vormt zich gedeeltelijk door de problemen die je 
tegenkomt. Vooral in je jeugd krijgt je een typische houding 
en onevenwicht in je lichaam. 

We gaan een aantal observaties in kaart brengen en deze kop-
pelen aan mogelijke oorzaken. Het is soms wel even verras-
send hoe “naakt” je bent. 

• met welke bewegingen communiceer jij

Welk signaal geef je met een handdruk, wat doe je als iemand 
in je buurt komt, welke signalen geef jij continu waarvan je je 
vaak niet bewust bent. 

Tekening- en kleuranalyse

Eenvoudige tekeningen verbergen vaak tal van onder-
bewuste signalen. We staan er niet bij stil, maar een 
gewoon punt of een lijn op papier verklapt echt veel 
meer dan je kan vermoeden. 

Wat willekeurig en onschuldig lijkt voor ons hoofd is 
een ideale gelegenheid voor ons onderbewuste om 
zich te manifesteren. 

We gaan aan de hand van eenvoudige tekenopdrachten 
onszelf en anderen leren analyseren. Zoals bij alles in 
deze opleiding zijn de conclusies die we trekken uit een 
tekening geen absolute waarheid, maar een zeer inte-
ressante richting om verder te onderzoeken. 

De deelnemers die jou voorgegaan zijn stonden allen 
verstomd van de kracht en eenvoud van deze techniek. 
Kom en ervaar zelf!  

PS: je hoeft niet te kunnen tekenen  



Astrologie en I-Tjing

Astrologie en I-Tjing zijn beiden een stuk ouder dan de 
Westerse beschaving en nog steeds bruikbare instru-
menten. 

Vanuit  je astrologische kaart is een deel van je levens-
pad zichtbaar, je karakter, spannende momenten en 
bijzondere gebeurtenissen. 

I-Tjing en Astrologie worden daardoor vaak gebruikt als 
voorspellend medium. Dit is niet hoe Stefaan tewerk 
gaat. Vanuit de kennis van astrologie en I-Tjing, net dat 
leren waarnemen wat voor jou op een wel bepaald 
moment belangrijk is, is de doelstelling van deze work-
shop. 

Als je via de I-Tjing een bepaalde waarschuwing krijgt, 
kan je dit als aandachtspunt beschouwen voor je waar-
neming. Origineel zijn beiden ontstaan als begeleiding 
op je levenspad, pas later is het gebruikt als orakel. 

Astrologie en I-Tjing zijn zeer zinvolle manieren van 
bekijken, maar ook niet meer dan dat! 

Mens en Omgeving

Wie we zijn, is af te lezen aan onze kleren, juwelen, 
GSM, auto, inrichting van de woning, tuin, schoenen, 
noem maar op. Een ganse dag gaan we deze signalen 
leren lezen van onszelf en de ander, aan de hand van 
persoonlijke items en foto’s. 

Wij creëren namelijk de omgeving waar we ons goed in 
voelen of die bij ons past. Is je woning netjes of romme-
lig. De keuze in jouw prioriteiten heeft hiervoor gezorgd.  

Als je uitgenodigd wordt in de woning van iemand, kijk 
dan eens met andere ogen en wees verwonderd hoe 
de persoonlijkheid van de bewoner helemaal terug te 
vinden is in de omgeving. 



Praktische informatie 

Voor de meest recente informatie kijk je best 
even op de website www.centrumopenmind.be

Begeleiding: 
Serge Van Gampelaere | Stefaan Werbrouck

Totaalpakket

Hoewel je de verschillende onderdelen afzonderlijk kan 
volgen, vormen ze eigenlijk een totaalpakket. 

Om tegemoet te komen aan specifieke vragen en omdat 
wij ons ook realiseren dat agenda’s niet altijd eenvoudig 
af te stemmen zijn, hebben wij de opleiding in afzonder-
lijke stukjes gesplitst. Hoe meer je volgt, hoe interessan-
ter de prijs! 

Eigen aan de aanpak van Stefaan en Serge is een prik-
kelend vleugje humor en relativering van de persoon-
lijkheid. Gedurende de verschillende cursusmomenten 
wordt een veilige leuke sfeer opgebouwd onder de  
deelnemers. 

Je kan deze opleiding volgen voor de kennis, voor per-
soonlijke groei, voor verbreding van je kijk op de wereld 
of gewoon omdat het leuk is om af en toe even stil te 
staan bij het leven en de zin ervan. 

Leerplatform

Als cursist krijg je toegang tot ons online leerplatform. 
Daar kan je de les nalezen, extra documenten down-
loaden, video’s bekijken, meditaties beluisteren, vragen 
stellen en onderwerpen op het forum delen. 

Planning Helder Waarneming Dagen

De diverse dagworkshops worden gepland in functie van 
de vraag. 

In regel gaan deze thema-dagen om de twee jaar door. 
Ze vormen een bijzondere aanvulling voor je begeleiding 
van mensen. Je leert heel snel iemand juist inschatten. 



Stefaan Werbrouck

Stefaan is optieker en 
optometrist van beroep 
en reeds heel zijn leven 
op zoek naar meer 
kennis. Hij volgde tal 
van opleidingen in een 
onwaarschijnlijk breed 
veld. 

Hij is herborist, homeopaat, wijnkenner en 
kok, is goed in massages en weet alles over 
iriscopie, astrologie en kleuren. Hij houdt zich 
momenteel vooral bezig met het runnen van de 
bed and breakfast / sauna “Polderlicht”. 

Zijn ruime kennis staat enkel ten dienste van 
het leren manifesteren van je-ZELF. Als trainer 
mag je van hem regelmatig een pikante uit-
daging verwachten als stimulerende prikkel in 
de ontdekkingstocht naar jezelf. Hij kijkt in elk 
geval al uit naar jouw komst. 
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Serge Van Gampelaere

Na 15 jaar een succesvol 
veiligheidsbedrijf ge-
rund te hebben, richtte 
Serge samen met Sofie 
in 1999 Centrum Open 
Mind op, een coachings- 
en opleidingscentrum. 

Hij is een meester en 
een pionier in het concreet maken van voor-
heen ontastbare zaken. Dagelijks begeleidt hij 
mensen naar een meer zinvolle en authentieke 
levenswijze met de kracht van de eenvoud.

Zijn  ervaring en kennis geeft hij door in zijn 
opleidingen. Zijn favoriete onderwerpen zijn 
zingeving, visie en missie. 


