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Doorgaande
Verdiepingsgroep
Zielsgelukkig
2022 – 2023
voor mannen en vrouwen
De Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig biedt je een verfijnde ondersteuning aan
bij het verdere onderzoeksproces naar je zielsbestemming en het (leren) uitdragen er van.
Een onderzoeksproces dat je reeds bent gestart door eerder te hebben deelgenomen aan
een Basis- of Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig. De Doorgaande Verdiepingsgroep
Zielsgelukkig is geen trainingsgroep waarin hard wordt gewerkt, maar juist op subtiele wijze
jouw verfijnde groei wordt ondersteund. Zaken die je in je dagelijkse leven meemaakt zijn het
uitgangspunt van je onderzoek. In plaats van er naar te (blijven) kijken vanuit invloeden vanuit
het verleden, leggen we ze in de bedding van dát waar jouw ziel op uit is. Dit is de energie van
jouw toekomst, van jouw ‘ware’ bestemming. Op deze wijze ontladen en ontleden we de
patronen die zich vanuit het verleden hebben vastgezet in jouw hart, lichaam en geest. Met een
steeds schoner wordende combinatie van hart, lichaam en geest ontstaat hun mogelijkheid om
de drager van jouw ziel te kunnen gaan zijn. Deelnemen aan deze Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig betekent dat jij durft te kiezen om het onderzoek naar en het vormgeven
van jouw zielsbestemming een hoge prioriteit te geven in je leven. Een keuze waarmee jij jezelf
ondersteunt om te willen uitkomen bij jouw allerhoogste vormen van levensgeluk en bij het
uitdragen er van.
Aan de Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig 2022 – 2023 kun je enkel deelnemen
wanneer je reeds eerder aan een Basis- of Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig
hebt deelgenomen.
Peter Houtman Therapie Training Coaching Natuurbeleving
Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie (SBLP)
Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
Als docent ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
AGB Praktijkcode 90004204, BTW-id-nummer NL001505581B65, KvK 17240482
IBAN: NL08INGB0001047476 t.n.v. PJ Houtman Esch, BIC: INGBNL2A
‘De Roudonck’, De Ruiting 3 5296 KE Esch, Tel 0411-602305, E: p.houtman@planet.nl, www.peterhoutman.nl / www.deroudonck.nl
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Kenmerken
De dagen van de Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig kenmerken zich onder andere door:
- Met elkaar samen te komen en samen te komen zonder verwachtingen
- Je open te stellen om het onverwachte te verwachten
- Meditatie en oefeningen, binnen en buiten
- Bereid te zijn om steeds dieper te kijken in wat je kunt laten aan patronen, belemmeringen,
storingen of onveilige hechting in je persoonlijkheidsvorming, meestal stammend uit de tijd in de
baarmoeder, je geboorte, je kindertijd en verdere opgroei
- Deze patronen, belemmeringen, storingen en onveilige hechtingen juist zien als mogelijkheden,
kansen, groene draden en paden van ontwikkeling
- In onderzoek te zijn naar jouw zielsbestemming en steeds verder te gaan in de verfijning in dit
onderzoek, gebruik makend van de verfijnde energieën van de 5e Kosmische Dimensie en verder
- Bereid te zijn om knopen door te hakken in je leven indien dat vanuit jouw zielsbestemming van
je wordt gevraagd
- Bereid te zijn om dat te gaan laten wat er in je leven niet meer toe doet
- Bereid te zijn om dat wat je niet meer nodig hebt te eren en te bedanken voor de bijdrage die het
jou heeft geleverd aan jouw ontwikkeling
- Bereid te zijn dat wat jou niet meer dient, uit te nodigen om naar het licht of naar Moeder Aarde
te gaan om daar ontvangen te worden voor de transformatie naar een nieuwe bestemming
- Bereid te zijn om je te laten ondersteunen en ook anderen te ondersteunen
- Te leren om te gaan staan voor je zielsbestemming en deze uit te dragen
- Te leren om je zielsbestemming en het uitdragen er van tot je ‘normale’ en dagelijkse aardse en
geaarde werkelijkheid te maken
- Te leren en te kiezen om ook anderen hierin te betrekken en mee te nemen, zonder ze ergens
van te overtuigen, tot iets te bekeren of iets op te leggen
- Te leren om tegenslagen te verwerken, om te zetten naar mogelijkheden en weer verder te gaan
- Te leren om te vertrouwen en te leren om oordeel loos te worden
- Te leren om je hart steeds verder op te schonen en vanuit je hart te leven
- Te leren en te trainen om in ‘zijn’ te gaan zijn
- Aan te leren om de krachten tussen de Goddelijke energie en het hart van Moeder Aarde
dagelijks aan te roepen om jou te ondersteunen bij jouw onderzoek naar jouw zielsbestemming
en bij het uitdragen er van
- Steeds opnieuw te oefenen om in je loodlijn te zijn tussen de Goddelijke energieën en Moeder
Aarde, je chakra’s te openen en jouw specifieke mogelijkheden vanuit ieder chakra uit te dragen
- Het volgen en vervolgen van je ziels- of ontwikkelingscollage of het maken van een nieuwe
- Te benutten wat ‘De Roudonck’ als energieplek jou en ons allen te bieden heeft
- Respect te hebben voor alles wat jij en anderen laten zien en zullen inbrengen.
De bijeenkomsten van de Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig 2022 – 2023 voor mannen
en vrouwen vinden altijd plaats op vrijdagen van 10.00 – 17.00 uur of van 09.30 – 16.30 uur, m.u.v.
de Zweethutceremonies.
Alle dagen van de Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig vinden plaats op ‘De Roudonck’.
Je gaat een commitment aan voor deelname aan, aanwezigheid bij en betaling van de gehele training.
We starten exact op de afgesproken tijden. Omkleden thee/koffie drinken en smudgen doen we vooraf.
Wees daarom graag ruim van te voren aanwezig. Neem voor de gezamenlijke lunch een eigen
etensbijdrage mee die bijdraagt aan een dag ‘zielsgelukkig’ te kunnen zijn.
Tussen de dagen van de Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig in zit gemiddeld een periode van
vier weken. De data bieden in elk geval de mogelijkheid om in ieder jaargetijde met elkaar samen te zijn
en het liefst in iedere periode van de twaalf sterrentekens. De minimale groepsgrootte is zeven.
De dagen in 2022 zijn de vrijdagen 23 september, 21 oktober, 18 november, 16 december en de
Winterwende-Kerstzweethut op zondag 18 december van 9.00 – 18.30 uur.
De dagen in het 1e kwartaal van 2023 zijn de vrijdagen 27 januari, 17 februari, 10 maart en de
Lentewendezweethut op zondag 19 maart van 9.00 – 18.30 uur.
De dagen in het 2e kwartaal van 2023 zijn de vrijdagen 21 april, 26 mei, de Zomerwendezweethut
op zondag 18 juni van 9.00 – 18.30 uur en de afsluitende bijeenkomst op vrijdag 30 juni.
Aan te raden is om indien wenselijk / noodzakelijk af en toe tussentijds een individuele sessie af te
spreken of aan andere zweethutceremonies mee te doen (zie daarvoor de folder ‘Zweethutceremonies
sept. 2022 t/m juli 2023). Indien je een partner hebt kan hij / zij ook aan de genoemde seizoenswendezweethutten deelnemen. Een bijzondere relatie ervaring!
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Kosten en Betaling
De kosten voor deelname (inclusief locatie, koffie en thee) zijn naar rato van het bruto gezinsinkomen.
In de tabel worden de kosten voor intake, individuele sessies en voor de trainingsdagen, aangegeven
per bijeenkomst en als totaal (. De bedragen voor deel 2021 en deel 2022 staan apart vermeld.
Prijzen particulier ‘Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig 2022 – 2023’
inkomensgroep op
kosten
kosten
kosten
deel
1e kwartaal 2e kwartaal
basis van het bruto
intake individuele sessie training
2022
2023
2023
gezinsinkomen per
van een uur
totaal incl.
4 x en
3 x en
3 x en
maand
zweethutten zweethut zweethut zweethut
€ 500 > € 1000
€ 70
€ 70
€ 925
€ 355
€ 285
€ 285
€ 1000 > € 1700
€ 75
€ 75
€ 975
€ 375
€ 300
€ 300
€ 1700 > € 2500
€ 80
€ 80
€ 1025
€ 395
€ 315
€ 315
€ 2500 > € 3300
€ 85
€ 85
€ 1075
€ 415
€ 330
€ 330
€ 3300 > € 4100
€ 90
€ 90
€ 1125
€ 435
€ 345
€ 345
€ 4100 > € 5000
€ 95
€ 95
€ 1175
€ 455
€ 360
€ 360
€ 5000 > € 6000
€ 100
€ 100
€ 1225
€ 475
€ 375
€ 375
€ 6000 > € 7000
€ 105
€ 105
€ 1275
€ 495
€ 390
€ 390
€ 7000 > € 8000
€ 110
€ 110
€ 1325
€ 515
€ 405
€ 405
€ 8000 > € 9000
€ 115
€ 115
€ 1375
€ 535
€ 420
€ 420
€ 9000 > € 10000
€ 120
€ 120
€ 1425
€ 555
€ 435
€ 435
€ 10000 of meer
€ 125
€ 125
€ 1475
€ 575
€ 450
€ 450
- Bij samenwonende partners geldt voor het bruto-gezinsinkomen de optelsom van de bruto inkomens/uitkeringen.
- Indien twee samenwonende partners samen willen deelnemen aan een Verdiepingsgroep Zielsgelukkig, dan krijgen
beide partners 10% korting op het voor hen individueel geldende totaalbedrag.
- Mocht de training kunnen worden betaald door het bedrijf waar je werkt, dan geldt er een hoger zakelijk tarief. Dat
geldt ook als je het via je eigen bedrijf wilt betalen. Vraag dan naar de voorwaarden mocht dit voor jou van toepassing
kunnen zijn.

Het voor jou geldende bedrag voor deelname kun je op diverse manieren betalen:
a) In twee keer: door overmaking op rek. nr. NL08INGB0001047476 t.n.v. PJ Houtman Esch,
voorafgaand aan de eerste verdiepingsdag o.v.v. ‘Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig deel
2022’ en begin januari 2023 o.v.v. ‘Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig deel 2023’,
b) In drie keer: door overmaking op rek. nr. NL08INGB0001047476 t.n.v. PJ Houtman, een week
voorafgaand aan de eerste verdiepingsdag o.v.v. ‘Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig deel
2022’, begin januari 2023 o.v.v. ‘Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig 1e kwartaal 2023’ en
begin april 2023 o.v.v. ‘Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig 2e kwartaal 2023’.
De kosten voor intake, individuele- en/of relatiesessies betaal je per bank of ter plekke contant.
Intake en individuele sessies zijn vrij van Btw. Indien je deze aanvullend op jouw trainingsdagen doet,
kun je er een kwitantie over ontvangen om in te dienen bij je zorgverzekeraar, mits je een aanvullende
verzekering hebt afgesloten. Indien gewenst kun je voor de trainingsdagen en zweethutten per
kalenderjaar een factuur ontvangen met vermelding van de Btw. Dat geldt voor zowel particuliere als
zakelijke betalingen. In de bedragen voor de trainingsdagen en zweethutten zit 21% Btw.

De Verdiepingsgroepen Zielsgelukkig worden geleid door Peter Houtman
“Na eerst twaalf jaar in de Nederlandse natuurbescherming te hebben gewerkt, werk ik ruim 25 jaar als
therapeut, trainer, coach, supervisor, inspirator, zielsbegeleider, zweethut- en vuurloopleider.
Mijn werk is gebaseerd op Neo Reichiaanse Lichaamstherapie en Energetic Integration, Ademtherapie,
Encounter, Counseling en Gestalttherapie, Bio-energetica en Emotioneel Lichaamswerk, Karakteropbouw en Karakteranalyse, Psychodrama, Sexual Grounding en Tantra. Met ervaring vanuit Astrologie,
Public Relations, Bedrijfstrainingen en Communicatie, Theaterwerk, Natuurbescherming en Natuureducatie, Outdoor-trainingen en Outdooractiviteiten. Met een breed mensbeeld en levenservaringen
vanuit o.a. Sjamanisme, Boeddhisme, Soefisme en Christendom. Daarnaast mag ik gebruik maken van
helder waarnemende vermogens en bied ik ondersteuning bij het onderzoeken van de vier-eenheid
lichaam, geest, hart en ziel en bij het helder krijgen en leren uitdragen van de zielsbestemmingen.
Dit alles op basis van hedendaagse aan de tijd gerelateerde geaarde spirituele vernieuwingen.”
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Extra sessies en zweethutten
Indien het wenselijk voor je is om tussendoor extra persoonlijke ondersteuning te krijgen op onderwerpen die zich voor jou aandienen, schroom dan niet om daar een extra sessie voor af te spreken.
Soms kan een sessie met je partner (indien je deze hebt) van belang zijn om jouw veranderingen en
transformaties op een kloppende wijze in je relatie te verankeren. De in het programma opgenomen
zweethutten hebben als doel om jouw veranderingen en transformaties en de overgangen van de
seizoenen nog verder in je hart en in liefde te verankeren. Indien je dat wenst kun je ook je partner
meenemen naar een zweethutceremonie. Lees daarvoor de folder Zweethutceremonies september
2022 tot juli 2023.
Mocht het om medische redenen niet mogelijk zijn voor je om deel te nemen aan de in het programma
opgenomen zweethutten, dan worden deze ook niet bij je in rekening gebracht.

Engelen, gidsen, helpers en andere ondersteunende energieën
Naast werken met astrologische gegevens, wil ik je in de Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig
2022 – 2023 nadrukkelijker in contact brengen met en onderzoek laten doen naar de verschillende
engelengroepen, gidsen, helpers en andere ondersteunende energieën binnen de allerhoogste
verbinding van licht en liefde, die tussen de Goddelijke energie en Moeder Aarde en omgekeerd. Om zo
jezelf volledig te gaan zien als kind van God en kind van Moeder Aarde, met een ziel die de bedoeling
heeft om bij de noodzakelijke transformaties er ‘bij’ te zijn en er jouw specifieke bijdrage aan te kunnen
en leren gaan leveren.

Elkaar ondersteunen
De meeste van de potentiële kandidaten voor de Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig hebben
tijdens een eerdere Basis- of Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig reeds een krachtige ondersteunende en plezier gevende verbinding met elkaar opgebouwd. Dat zorgt er voor dat je jouw
ontwikkeling naar zielsgelukkig zijn niet meer alleen hoeft te doen. Je actief laten ondersteunen, anderen
actief ondersteunen en veelvuldig samenkomen met zielsverwanten, biedt je de diepe veiligheid om een
steeds verfijndere ontwikkeling door te maken. Een ontwikkeling die in de huidige tijd van ons vraagt om
er zeer zorgvuldig en in respect naar onszelf en naar de ander, mee om te gaan.

Telefoonnummer in noodgevallen
Het telefoonnummer dat je voor noodgevallen bij je dierbaren kunt achterlaten is het mobiele nummer
van Peter Houtman: 06-11318125. Bel dit nummer ook wanneer je verlaat bent op weg naar een dag
van jouw Verdiepingsgroep Zielsgelukkig.

Inschrijving
Mocht je nog geen inschrijfformulier hebben, download deze dan van de website.
Je schrijft je in door het ‘Inschrijfformulier activiteiten september 2022 t/m juli 2023’ volledig ingevuld,
ondertekend en voorzien van (een kopie van) een (pas)foto terug te zenden. Maak voor jezelf altijd
een kopie van je inschrijfformulier. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de
inschrijfformulieren op datum en tijd. Op het inschrijfformulier staan de voorwaarden voor deelname
en betaling. Je bent derhalve verplicht tot betaling van het genoemde op jou van toepassing zijnde
totaalbedrag, ook bij afwezigheid of vroegtijdig verlaten van de groep. Je gaat een commitment aan
en schrijft je in voor deelname aan alle dagen van de Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig
2022 – 2023.
Ik hoor graag of jij wilt deelnemen aan de Doorgaande Verdiepingsgroep Zielsgelukkig 2022 – 2023 en /
of ontvang graag je ingevulde en ondertekende inschrijfformulier met (pas)foto. Bij vragen; bel of mail!
Download ook de folder ‘De 3e, 4e en 5e Kosmische Dimensie’.
Warme groet van Peter Houtman

“Als mensen staan wij aan het begin van de ontdekking
hoe groots de grootsheid is, welke plek wij daarin mogen
innemen, om welke ondersteuning wij mogen vragen en
hoe wij met andere energiewezens mogen samenwerken!”
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