
 

 

 

Reaching me in me.  

Geluk uit de oosterse winkel. 

‘Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen’ Søren Kierkegaard 

In deze cursus gaan we op zoek naar identiteit. We gaan er als vanzelfsprekend van uit dat 
ieder van ons een identiteit heeft, maar als ons op de man of vrouw af wordt gevraagd wie 
we dan wel zijn, weten we het opeens niet meer zo goed. We noemen onze naam, maar 
wat zegt die eigenlijk? We vertellen ons beroep, maar is dat wel zo relevant? We beginnen 
over onze afkomst, maar doet die er nog toe? Onze identiteit lijkt te bestaan, maar 
vervluchtigt in een wereld waarin iedereen op internet een nickname heeft, een jobhopper 
is of een wereldburger wil zijn. In hoeverre verschilt de westerse zelfrepresentatie van de 
oosterse? Hoe verhouden lichaam en geest zich tot elkaar? En waarom zoeken velen nu hun 
toevlucht voor geluk in de oosterse winkel? De deelnemers zullen ook werken aan een 
persoonlijke biografie volgens de oosterse methode. 

Deze week is een combinatie van filosofie, yoga en meditatie en persoonlijk 
zelfonderzoek.   

Aan de orde komen:  

 wat is identiteit? 

 wat is veroostersing? 

 welke oosterse oplossingen worden geboden voor westerse kwalen? 

 de zin van het leven (de weg en het doel; ambitie of gemoedsrust) 

 bestemming en geluk.  
 

Daarbij komen ook levensbeschouwelijke, literaire en sociaalwetenschappelijke teksten 
aan bod: Andre van de Braak: Goeroes en Charisma, Tim Parks, Leer ons stil zitten, Michael 
Puett, De weg en William Broad, Eerlijk over yoga. 

Werkvormen 
De werkvormen zijn: yoga- en meditatielessen,interactieve colleges, met opdrachten, 
kijken naar speelfilms en documentaires.  

Uw docent 
Stine Jensen is filosoof en schrijver en programmamaker bij omroep HUMAN Stine maakt 
het televisieprogramma Dus ik ben (HUMAN) gebaseerd op de gelijknamige . In 2015 
publiceerde ze Go East. Een filosoof reist door de wereld van yoga, mindfulness en 
spiritualiteit, dat genomineerd werd voor beste spirituele boek van 2015. Het boek gaat 
over de yoga-opleiding die ze in 2014 volgde tot kundalini yoga lerares. Het werd 
genomineerd voor het beste spirituele boek van 2015. Ze volgde de teacher training level 1 
en voltooit op dit moment level 2. In 2015 werd haar kinderboek Lieve Stine, weet jij het? 
bekroond met de zilveren griffel. Voor meer informatie zie www.stinejensen.nl 



 

 

 

Cursuslocatie 
 

 
 
 
De theoretische cursusonderdelen vinden voornamelijk in de ochtend plaats op onze eigen 
cursuslocatie Villa Dio Petres. De villa is prachtig gelegen in de stille heuvels tussen Kritsa 
en Kroustas. 
Daarnaast bezoekt u vele andere plekken op Kreta die aansluiten op de inhoud van de 
cursus. Het programma is hierdoor zeer afwisselend. Er zijn voldoende momenten van rust.  
De Academie op Kreta verzorgt al het vervoer. 
 

WEEKPROGRAMMA ‘REACHING ME IN ME’  

Zondag  

Op deze dag installeert u zich in uw kamer, voor zover u niet eerder bent gearriveerd. 
Om 16.00 uur maakt u in Villa Dio Petres onder het genot van een welkomstdrankje nader 
kennis met uw medecursisten en de docenten en ontvangt u tips voor een goed verloop van 
de cursusweek. Het definitieve programma wordt uitgereikt. 
In een korte presentatie wordt u meer verteld over het wezen van Kreta. 
 
Om 19.00 uur serveert Argyro, uw pensionhoudster, het welkomstdiner. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maandag  

Thema: Dus ik ben  

9.00 – 13.00 uur op Villa Dio Petres:  
Een zoektocht naar identiteit. Plenaire lezing met kennismaking opdrachten en oefeningen 
tussendoor. 

13.00 – 17.00 uur: vrij, lunch op eigen gelegenheid 

17.00 uur: thema: goeroes: documentaire: Kumaré 
en aansluitend diner op Villa Dio Petres 
 

 

Dinsdag  

Thema: Reaching Me in Me 

9.30 – 11.00 uur op Villa Dio Petres: Kundalini Yoga les met na afloop thee  

11.45-13.00 uur op Villa Dio Petres: Go east: introductie 

12.50 uur: korte introductie over vallei van Katharo. 

Om 13.00 uur reist u door een prachtig berglandschap naar de bijzondere hoogvlakte van 
Katharo.  Daar wordt voor u een Kretenzische lunch op houtvuur bereid. 
 
14.30-15.30 uur: groepsgesprek in de vallei van Katharo  

Avond: diner op eigen gelegenheid en vrij. 

 

Woensdag  

6.00 – 8.30 uur Sadhana (yoga ochtend ritueel) op vrijwillige basis 
 
Thema: Levenscycli 
 
10.00 – 11.30 uur op Villa Dio Petres 
College over de oosterse indeling van het leven. De deelnemers nemen een aantal foto’s (4 
a 5, digitale kopieën zijn geschikt) van belangrijke momenten uit hun leven. 

12.00- 13.00 uur: Start met persoonlijke biografie 

13.00 uur: lunch op Villa Dio Petres 
 
17.00 uur: diner en film op Villa Dio Petres. 
 



 

 

Donderdag  

Thema: Loslaten 

9.30 – 11.00 uur op Villa Dio Petres: Yogales en meditatie 

11.30 – 13.00: verder met de opdracht van de persoonlijke biografie 

13.00 uur: lunchbuffet op Villa Dio Petres  

14.00 uur: U gaat naar Mochlos, waar u kunt genieten van zee en strand, en waar u ook 
zult dineren in een visrestaurant in Mochlos. 
Om circa 21.30 uur bent u weer in uw pension.  

17.00-18.30 Groepsgesprek aan de hand van de persoonlijke biografie. 

Vrijdag  

Thema: Wijsheid en de Dood  
 
9.00 – 13.00 uur op Villa Dio Petres: les met opdrachten 

13.00 uur: een afsluitende rituelen  

13.30 – 18.00 uur: lunch op eigen gelegenheid en vrij 

18.00-19.00 uur op Villa Dio Petres: afsluitende groepsyoga & meditatie 

19.00 uur: afscheidsdiner in Grieks traditioneel restaurant in Kroustas. Om circa 21.30 uur 
bent u weer in uw pension. 

Zaterdag  

U gebruikt het ontbijt.  
Daarna wordt u op de dag en het tijdstip dat u wenst naar de luchthaven van Heraklion 
gebracht (mits u de transfers hebt geboekt). 


