
Psychotherapiepraktijk Beekhuijzen 
 
Cursus ‘Dit is jouw leven’  
 
Deze cursus is gebaseerd op het gelijknamige boek van Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen. 
“Dit boek gaat over levenskunst; de kunst om van het leven te genieten, de kunst van het 
ontwikkelen van je eigen kwaliteiten en de kunst om jezelf te overstijgen. De stroming binnen de 
psychologie die zich hier het meeste op richt, is de positieve psychologie. Hierin gaat het om de 
vragen: hoe kan ik van het leven genieten en levensvreugde ervaren? Hoe kan ik mezelf ontplooien 
en het beste uit mezelf halen? Hoe kan ik mijn leven betekenis geven en verbondenheid ervaren? 
Door middel van de oefeningen in het boek kun je je positieve geestelijke gezondheid en 
welbevinden laten toenemen: door je leven op een positieve manier vorm te geven passend bij 
jouw behoeftes en kwaliteiten. Het is goed mogelijk dat je hiermee twee vliegen in één klap slaat. 
Als je leeft naar je innerlijke waarden en jezelf ontplooit, kunnen klachten (verder) afnemen, maar 
het kan ook zijn dat een bepaalde mate van klachten blijft bestaan. En dat vraagt om acceptatie.” 
 
In de cursus wordt de inhoud van het boek besproken en worden oefeningen uit de positieve 
psychologie gedaan die passen bij het thema van die week. Deze cursus kun je volgen wanneer je 
bent verwezen voor psychologische hulp bij (niet al te ernstige) psychische klachten, naast een 
klachtgerichte behandeling, maar ook ter preventie of als vervolg op een meer klachtgerichte 
behandeling.  
 
Week 1: Plezierige emoties versterken 
Week 2: Sterken kanten gebruiken en ontwikkelen 
Week 3: Flow creëren in je dagelijks leven  
Week 4: Optimisme en hoop versterken 
Week 5: Zelfcompassie ontwikkelen 
Week 6: Groei bij trauma of tegenslag bevorderen 
Week 7: Positieve relaties ontwikkelen 
Week 8: Verbondenheid ervaren 
 
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten. Data: woensdag van 10.00 tot 12.00 op 8/1, 22/1, 
5/2, 19/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4. Locatie: Tesselschadelaan 2, Zeist (ook goed bereikbaar 
met het ov of per fiets vanuit Utrecht) 
Kosten: €400,- (Exclusief het boek). De kosten worden volledig vergoed wanneer je bent verwezen 
door je huisarts, met uitzondering van je eigen risico.  
Aanmelden via www.aukjebeekhuijzen.nl of info@aukjebeekhuijzen.nl  
 
 
 


