de Vuurplaats
ruimte voor jouw verhaal

Begeleiding bij levensvragen

“Laat mij een boom zijn, sterk geworteld
een aardeboom, in de grond,
die naar de hemel reikt”

Plaats van ontmoeting
Bij de Vuurplaats in Breda krijg je de ruimte om te reflecteren op je leven.
Om te ontdekken wat er in jou omgaat en wat jou ten diepste raakt. Hier
mag licht schijnen op wat misschien nog niet goed zichtbaar is.
De Vuurplaats is een plaats van ontmoeting voor:
• individuele begeleiding bij levensvragen; de gesprekken vinden plaats
aan de hand van verschillende werkvormen met aandacht voor stilte en
ontspanning
• begeleiding van gespreksgroepen over thema’s rondom spiritualiteit en
zingeving
• begeleiding van individuele retraites op locatie
Aandacht voor jou
De Vuurplaats is er voor jou, die in de volheid van het bestaan een rustmoment nodig heeft om stil te staan bij de vraag waar het jou echt om gaat in
je leven.
Voor jou, die door grote of kleine verlieservaringen het gevoel heeft
vastgelopen te zijn.
Voor jou, die zoekt naar een luisterend oor en een eerlijk woord.
Warm en uitnodigend
De Vuurplaats is een warme en uitnodigende plek, waar je veilig je
verhaal kunt vertellen. Zowel het verhaal van “en toen …” als het
eigenlijke verhaal dat daaronder verborgen ligt. Het verhaal dat zich
ontvouwt als je jezelf de vraag stelt: wat heeft mijn leven in mij teweeg
gebracht?

Weg van liefde
Het vraagt moed om de reis naar binnen te maken. Dat kan soms confronterend zijn. Maar ruimte geven aan jouw verhaal opent tegelijkertijd een
weg van bevrijding en van liefde voor jezelf.
Op die weg ben ik jouw reisgenoot om je te inspireren en te bemoedigen.
Jij mag er zijn
De Vuurplaats is een plaats voor levensbeschouwelijke reflectie. Dit is een
spiritueel proces. Ik begeleid dit proces vanuit een ‘aardse’ spiritualiteit:
met beide voeten op de grond kijken naar je leven en naar jezelf en in dat
kijken open staan voor verwondering en niet-weten.
Spiritualiteit is net zo menselijk als lichamelijkheid. Het is het bewust
kennen van je ware zelf en je daarmee verzoenen: ‘ik mag er zijn’.
Vanuit die erkenning kun je van betekenis zijn voor de wereld om je heen.
Het verhaal van jouw weg
Jouw leven is het gaan van een weg die alleen jij kunt gaan, zonder
antwoorden vooraf. Gaandeweg tekent zich telkens weer een nieuw
perspectief af. Dan kan het goed zijn om daar even bij stil te staan en op
verhaal te komen. De Vuurplaats is een plaats voor rust en bezinning.
Waarna jouw verhaal verder gaat.

de Vuurplaats
ruimte voor jouw verhaal

Iets voor jou?
Ben je benieuwd of de Vuurplaats iets voor jou kan betekenen?
Je bent van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking.
Bel of mail: Els Vis
T: 06 -26 028 211
W: www.devuurplaatsbreda.nl
M: info@devuurplaatsbreda.nl

een plaats om stil te staan en op verhaal te komen
jouw verhaal van de weg die je bent gegaan
en die nagalmt in de weg die verder gaat
een plaats waar de ziel op adem komt
waar ruimte is voor wat zich in haar beweegt

Ik ben opgeleid tot geestelijk begeleider aan de School voor Spiritualiteit van het
Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.
Aangesloten bij Gaandeweg, de beroepsvereniging van geestelijk begeleiders in Nederland en
België.
De tekst op de voorzijde is van Iris van Haaren (‘Waarover je niet spreken kan’)

