
Down to Earth 
 het 13 weken programma van Tri Angelo 

 



Doelstelling: Tijdens dit energie-opbouwend programma van 13 weken worden lezingen en workshops 
georganiseerd, aangevuld met een staptocht en een stilteretraite. De opbouw gebeurt in crescendo om 
uiteindelijk te komen tot jouw CREATIE-moment. A 90 days challenge… 

 
Voor wie: Waar je je bevindt op dit moment in je leven of welke richting je uitgaat is niet belangrijk. Wat wel van 

belang is is dat je in beweging bent en dat je de richting van je leven opnieuw in handen wil nemen. De beste 
versie van jezelf leven! 



 
Opbouw van het Programma 
 
De 90 dagen worden opgedeeld in 2 
delen, maar inschrijving voor één enkel 
deel is mogelijk: 

Deel 1 – Ontladen (week 1-week 8): 
wekelijkse bijeenkomsten waarbij een 
logische opbouw zit van lezingen en 
toepassingen. 

Deel 2 – Opladen (week 9-week 12): Dit 
deel start met een bijeenkomst waarbij 
een grote huiswerkoefening wordt 
toegelicht die de 3 Tri Angelo pijlers 
omvat. Tijdens week 12 komen we 
opnieuw samen om ervaringen te delen 
en bevinden we ons in een momentum 
van hoge persoonlijke energie, de beste 
versie van onszelf. 
  



 
Deel 1: ONT-LADEN 
 
We starten deel 1 met een intro 
op donderdag 5/4/17 om 19u. 
 
De werking van de verschil-
lende energiewielen in ons 
lichaam wordt uitvoerig uiteen 
gezet door Bert Cools. 
 
Tijdens de volgende 7 weken 
gaan we elke zaterdag om 10u 
zelf aan de slag. Elke week 
zu l len w e één v a n d e z e 
energiewielen (chakra's) op 
punt stellen. Vermits er in ons 
lichaam 7 chakra's zijn, hebben 
we na 7 weken een volledige 
chakra -heling bekomen. 
 
In de vierde week zal er een 
opstelling door Bert geleid 
worden, waar we ons van een 
‘verstrikking’, die we misschien 
al erg lang meedragen, bewust 
kunnen worden. 



            
        Opstellingen door Bert Cools 
  
 
Wanneer ? 4/5/17 om 19u 
Waar ?  Rodestraat 50 Diest 
Prijs ? 35 euro 
 
In ons 90 days challenge programmeren we één 
familie-opstelling, maar je kan er ook apart aan 
deelnemen. 
 
   “Maak het onzichtbare zichtbaar, het onhoorbare   
            hoorbaar, het onderbewuste tastbaar”  
 
In deze workshop gaan we aan de slag met de 
techniek van opstellingen omdat die alle innerlijke 
ervaringen van de gevoelswereld zichtbaar kan 
maken. 
 
Het vertrekpunt is meestal een probleem dat centraal 
wordt "opgesteld" om zo de verstr ikkingen 
(individueel, familiaal, relationeel, werkomgeving, 
dromen, ...) aan het licht te brengen. 
 
Heelmaking van familiale belastingen die generaties 
lang worden meegedragen kan verschijnen.   
De gevoelsverankering creëert een innerlijk kompas 
dat ons begeleidt op de Weg van onze levensreis. 
 
Zowel een familiale-opstelling, als een "mijn groot 
verlangen"-opstelling, een relationele-opstelling, een 
ziektebeeld, een opstelling voor een organisatie,... 
kan op aanvraag besproken en georganiseerd 
worden.  
 
Interesse ? triangelo@la-quercia-institute.com 
 



 
Deel 2: OP-LADEN 
 
Na deze periode van 8 weken, waarin ontladen meer aan de orde was dan opladen, gaan we de focus verleggen.  
 
De volgende 4 weken trachten we onze energie te laten groeien naar een hoger persoonlijk potentieel.  We starten het tweede 
deel met een uiteenzetting hieromtrent, op zaterdag 3/6/17 om 10u.  
 
De volgende 3 weken zal er vooral heel wat huiswerk zijn. We komen terug samen op zaterdag 24/6/17 om 10u voor ons 
momentum. Hier kunnen we onze ervaringen delen en maken we tijd om een intentie neer te zetten. Je zal er ook de kracht 
kunnen ervaren van het samen-zijn, elk in zijn beste versie. Een sterk creatie-moment ! 
 
Gedurende deze 12 weken kan je altijd deelnemen aan onze ankermomenten. 
 



    

      ANKERMOMENT 
 
Wanneer?  elke zondag om 10u 
Waar ? Rodestraat 50, Diest 
Prijs? 15 euro 
 
    “Liefde en zorg voor lichaam en geest 
staan centraal bij Tri Angelo.  Daarom 
starten we elk ankermoment met 
eenvoudige, aangename oefeningen, 
die een grote invloed hebben op ons 
wel-zijn.  Daarop volgt een korte pauze 
om daarna te starten met een meditatie, 
die inhoudelijk wekelijks herhaald zal 
worden. Dat is ons anker. 
 
Elke week is er een ander thema aan de 
orde.  We ronden de bijeenkomst af door 
een persoonl i jke intent ie die kan 
geformuleerd worden. 
 
Elke zondag zal je de vier elementen 
kunnen ervaren, die de basis zijn van ons 
bestaan:   Aarde – Lucht – Water - Vuur 
 
Wekelijks terugkomen tot deze basis en 
tot het anker zal onze creativiteit, 
alertheid,... stimuleren. 
 
Je kan je deelname registreren via 
triangelo@la-quercia-institute.com” 
 
                                                    Katleen 
 



 
 
 

 

    Down to Earth pakket 
 

De volledige planning van het Down to 
Earth programma vind je op onze 
website onder Agenda. 

 
Prijs ?  

Deel 1: omvat een int roduct ie 
(gegeven door Bert Cools),  7 sessies 
op zaterdag en één opstel l ing 
eveneens  gegeven door Bert Cools. 

 
Deel 2: omvat een introductiesessie 
en slluit af met het ‘Momentum’  
 

Pakketprijs ? 
300 euro, vroegboekprijs van 250 euro 
wie betaalt voor 1 maart.  Verder heb 
je recht op deelname aan alle 
ankermomenten ti jdens deze 13 
wekenperiode. 

 



Zin in iets anders ?   
 
Tijdens week 12 organiseert Tri Angelo een Mottetocht. Zo ervaar je letterlijk 
jouw bewustwordingstraject tijdens een vier uur durende wandeling van 
ongeveer twaalf kilometer. 
 
en/of:  
 
In week 13 sluiten we het Down to Earth programma af met een 
Stilteretraite van vrijdagavond tot zondagavond. Deze persoonlijk 
“Renaissance” gaat door in het kasteel van Heerlijckyt, weliswaar in 
beperkte groep.  
 
Heb je vragen ? Neem zeker contact op met triangelo@la-quercia-com 


