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Free-cards & CD’s
In alle bij de Zentrum-groep aangesloten
Zentra zijn de nieuwe free-cards
gratis mee te nemen. Het is het vernieuwde
denkmodel, dat velen inmiddels kennen.
Het schema geeft inzicht in hoe ons denken
zich verhoudt ten opzichte van gedrag
en emoties. De beroemde bubbeltjes
en puntjes vormen nog steeds de basis
van dit voor jong en oud herkenbare model.
Ook zijn er twee nieuwe CD’s uitgekomen
met daarop twee inleidingen door Rients
over zijn denkmodel. Deze zijn te bestellen
door het overmaken van 20 euro op giro
2332390 t.n.v. Zentrum Amsterdam, onder
vermelding van 2 CD’s

Za. 5 & zo. 6 april 2008 is er een intensief zenweekend in Zen.nl Nijmegen. Een unieke gelegenheid voor verdieping van je zen-ervaring.
Thema: Zen in Japan, docent Harmen Maas.
Meer informatie en aanmelding: Zen.nl

€ 2.000.000 met Zen

Zen.nl
voor Zencursussen in
Almere, Deventer, Eindhoven, Lelystad,
Nieuw-Vennep, Nijmegen en Utrecht.

Drie sesshin’s in 2008
Omdat er steeds lange wachtlijsten waren
voor de sesshin’s, zijn er dit jaar voor het
eerst drie (ipv twee) retraites gepland. De
zomer is nog ver weg, maar beide zomersesshin reeds bijna volgeboekt. Zes dagen
van de vroege ochtend tot de late avond
mediteren. Waarom? Voor de meesten,
omdat het meer rust en verdieping geeft
dan de mooiste vakantie. Zen.nl

‘Wetenschap beschouw ik als topsport en mijn
zenleraar beschouw ik als een zeer waardevolle coach’. Prof. Dr. Jelle Barentsz, hoogleraar
functionele beeldvorming, ontvangt twee miljoen
euro in het kader van het Koningin Wilhelmina
Onderzoeksprogramma (KWO). Dit is de hoogste
subsidie voor wetenschappelijk onderzoek in
Nederland. Hij krijgt deze subsidie voor het
toepassen van nieuwe drie-dimensionale MRItechnieken om kanker en mogelijke uitzaaiingen
ervan beter in kaart te brengen. ‘Ik mediteer
dagelijks en de rust, inspiratie en creativiteit die ik
daarin vind, zijn voor mij van grote betekenis in
mijn kwaliteit van leven en werk’.

