
 
 
Lieve allemaal 
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan onze ORKA’s Circle in 
het groot. Monique’s ultieme liefdevolle gok vraagt totale 
overgave en vertrouwen… en geduld.  
Deze zin stond in de vorige nieuwsbrief, en die kan gewoon  
blijven staan. Eigenlijk is het helemaal niet zo gewoon, want 
wie had ooit kunnen vermoeden dat geduld hebben zo op de 
proef kan worden gesteld. Maar soms zijn er toch echt dingen 
in het leven die je met alles dat  in je vermogen ligt zou willen 
sturen of waar je op zijn minst controle over zou willen hebben. 
Soms is het niet te begrijpen…  je kunt er met de beste wil van 
de wereld geen grip op krijgen en je zult  ‘gewoon’ geduld 
moeten hebben. 
 
Maar eigenlijk hoef ik dit niemand uit te leggen want hoe 
eensgezind, als één grote wereldfamilie ondergaan we nu de 
onmacht en verwarring van de Corona?! De angst, de slachtoffers, het paniekvoetbal 
en de onenigheid onder de bestuurders en medici die zonder eigenlijk iets te weten, 
moeten doen alsof ze het allemaal wel heel goed onder controle kunnen krijgen! 
En ook hier draait de farmaceutische industrie overuren… want als je nu toch kan 
zeggen yes ik heb het juiste medicijn en/of vaccin, dan ben je dik biljonair en schrijf 
je ook wereldgeschiedenis.  
Maar… we worden ons ook langszaam bewust van wat onze eigen 
(over)ontwikkeling en levensstijl voor invloed hebben op de verwarring in het 
natuurlijke systeem op aarde. Want WIJ zijn ook natuur. 

 
Veranderen kan wel! Vooral als het in ons voordeel 
werkt! En dit is belangrijk!  
Van opgeven is geen sprake en dit ontdekken we 
ál meer met elkaar. 
De afgelopen 35 jaar heb ik leren kijken naar het 
ontstaan van allerlei verslavingen en 
angstgedachten, dwanghandelingen, depressies, 
burnouts etc. Wat hebben we nodig om weer heel 
te worden? Als we ten diepste in kunnen zien dat 

het geen ziektes zijn maar verwarring in een natuurlijk systeem. Dan kun je op een 
hele directe manier weer helen. Niet van buiten naar binnen maar van binnen naar 
buiten. We komen er met z’n allen langzaam achter dat het misschien toch een 
maatschappelijke verwarring is en zoals ik het graag zeg: westerse arrogantie. Dat 
alles  te sturen en aan te passen of te onderdrukken zou zijn. Voor alles wel een 
diagnose en behandeling, met de farmaceutische industrie als grootste aanjager. 
Deze misvatting MOET worden ontmaskerd. 
 
Na een zomerstop ben ik weer volop aan het werk. En ja, mijn geduld om ORKA’s 
Circle in het groot op te zetten, wordt enorm uitgedaagd maar ondertussen leer ik 
door en geniet ik samen met iedereen die weer ‘een stukje’ komt doen in een sessie.  
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Wat een geweldige ontwikkelingen die een sessie teweeg kunnen brengen. Blijer 
kunnen we niet zijn als jarenlange verslavingen en allerlei gekten en geheimen… 
gewoon niet meer nodig zijn… ten diepste begrepen en gekeerd! Dat je eindelijk ten 
volste aan het leven kunt deelnemen, in alle oprechtheid en met liefde en plezier met 
de mensen om je heen! Toekomt aan al die dingen die je maar nooit kon opstarten, 
gekweld door je angsten en onderdrukkingen. FEEST. 
 
Voortkomend uit ieders eigen zelfhelend vermogen. Ieders eigen energie (is ORKA 
op z’n IJslands) Hoe mooi is dat. 
Zo kunnen we met z’n allen de wereld helpen weer heel en gezonder te maken!  
 
Tot het einde van het jaar doe ik de sessies en trainingsdagen in Leusden aan het  
Landgoed den Treek. Een heerlijke plek waar sommigen van jullie al hebben kunnen 
genieten en helemaal zijn opgeladen. Het werken met de Cirkel wordt steeds 
krachtiger lijkt wel en directer; verbluffende inzichten en opgeluchte aha’s… 
diepgaande ervaringen die het verdriet en de pijnlijke herhalingen transformeren 
naar de vrijheid van leven waar we zo naar snakken.  
Iedere dag is het een genot om samen te kunnen lachen, te snappen, de tranen te 
begrijpen en moedig te leren om Liefdevol te gokken… eindelijk echt te kunnen 
voelen en te zijn wie je eigenlijk al was, voordat alle verwarringen en 
onderdrukkingen ontstonden en aan je zijn gaan vreten. Terug zijn in je eigen 
energie en ervaren wat je eigenlijk van binnen al wist!  

 
Ik kijk er met heel mijn hart naar uit om jullie weer 
te mogen ontvangen met  onze thee in de hoge 
glazen, kaarsjes en fikkie aan en als je wil een 
heerlijk fris hoofd halen als je ook in het bos wilt 
wandelen of paardencoaching wil ontdekken… het 
is een speciaal moment, een plekje om jezelf een 
liefdevolle sessie of training cadeau te doen! 
 
Liefs en wie weet tot binnenkort! 
Monique 

	
	
Wat is er dit najaar te doen 
 
Sessies 
De gebruikelijke 1-op-1 sessies zijn via de website te boeken en 
worden vanaf 21 september op het nieuwe adres in Leusden 
gehouden. Nieuw is dat je na de sessie een Tikkie ontvangt om 
de betaling te doen. Achteraf krijg je dan een kwitantie.  
 
Dit najaar starten we ook weer met twee groepsbijeenkomsten:  
ORKA Training en ORKA Themadagen.  
Voor beide geldt dat je één keer kunt meedoen of zo vaak je wilt.  
Je geeft je per keer op. Meedoen aan beide kan natuurlijk ook!  
 
ORKA Training 
Dit is een doorlopende training waarin je kunt leren hoe je je 
verworven vrijheden kunt doorgeven aan anderen. Voor 
degenen die al professioneel werken als coach, therapeut, arts, 
leraar etc. is deze training een mooie aanvulling op hun tot nu 
toe opgedane ervaring. Maar de training is even waardevol en 
toegankelijk voor ‘huis-tuin-en keukengebruik’.  



 
 
In de training krijg je ook uitgebreid inzicht in hoe je de cirkel zelf kunt toepassen. 
 
Door het open karakter van de training is er geen sprake van hiërarchie, waardoor 
er een optimale sfeer ontstaat om met en van elkaar te leren. Het verschil van stadia 
in ieders ontwikkeling maakt de groepen uiterst interessant, dynamisch en 
leerzaam.  
 
Data 
Zondag 4 oktober 
Zondag 18 oktober 
Zondag 1 november 
Zondag 15 november 
Zondag 29 november 
 
Prijs per keer: € 150 
Max. 8 deelnemers 
 
 
ORKA Themadagen  
De ORKA Themadagen worden ook door Monique gegeven en zijn inspirerend, 
leerzaam en een feest der herkenning. Ze hebben hetzelfde karakter als de 
voorgaande Sessiedagen maar nu met duidelijke thema’s. Deze dagen zijn voor 
iedereen die minimaal één sessie bij Monique heeft gedaan en behoefte voelt om te 
delen en te helen. Een hele dag om je met elkaar onder te dompelen in het liefdevol 
gokken en VRIJ worden. 
 
Data 
Zondag 27 september – Buitengesloten worden 
Zondag 11 oktober – Moeders  
Zondag 25 oktober – Burnout’s 
Zondag 8 november –Afhankelijkheid in relaties  
Zondag 22 november – Verslavingen  
 
Prijs per keer: € 150 
Max. 8 deelnemers 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor zowel de Training als de Themadagen geldt:  
 
Geef je op bij christiane@orkacircle.com 
 
De locatie is Leusden en alle prijzen zijn inclusief lunch. 
 
Aanvang 10 uur, afsluiting 17 uur. 
 
Je plek is verzekerd op het moment dat je het bedrag hebt overgemaakt 
naar rekeningnummer NL89INGB0006833038 t.n.v. ORKA’s Circle.  
Let op: vermeld daarbij je naam en de datum waarop je komt! 
 
Afzeggen minimaal 24 uur van tevoren. 
 



 
 
Boek Monster&Mo: derde druk! 
Nadat het boek lange tijd niet meer verkrijgbaar was, hebben we nu weer een goede 
voorraad. Het is extra mooi geworden; met een harde omslag en een handig 
leeslintje! Je kunt het bestellen via https://moniquerosier.com/monster-en-
mo.html Klik op de link naar de uitgever voor de meest rechtstreekse vorm van 
bestellen. De prijs van Monster&Mo is € 27,50 en de uitgever heeft een scala aan 
betaalmogelijkheden. 
 
 
Professionele Paardencoaching met Maartje van Loo 
Het is ook mogelijk om een sessie paardencoaching te boeken met Maartje van Loo. 
Samen met de paarden coacht zij kinderen en volwassenen met hun meest 
uiteenlopende vragen. ‘We werken lekker in de buitenlucht, in een rustige bosrijke 
omgeving en met beide benen op de grond. Dagelijks hebben we te maken met onze 
eigen gevoelens en die van anderen. We staan dan met de ander in 
verbinding. Tijdens een ontmoeting met het paard maak je ook verbinding.  
Met het paard, maar ook met jezelf. Wat wij voelen is wat de paarden zien.’ 
 

 
 
* Coaching bevindt zich op Veld&Bosch in Leusden 
* Samenwerking met Monique is mogelijk, indien wenselijk kunnen we een pakket  
 samenstellen 
* Kosten zijn €65 per kind en €75 per volwassenen 
* Voor meer info of het maken van een afspraak zie www.vanloocoaching.com 
 
 
 

 
 
 
 
 

Veel liefs, Monique 
	

ORKA’s Circle:  
ONAFHANKELIJK IN VERBINDING 


