
MANNENWERK
    IN DE

VALLEI

 
 
 

Cont(r)act
 

Voor we met een traject beginnen hebben we 
een intakegesprek van drie kwartier. Tijdens dit 
gesprek gaan we na of het mogelijk is een 
contract op te stellen waar we ons allebei in 
kunnen vinden.

 
Mannenwerk: 10 avonden van 2½ uur kosten 
€200,- per cyclus.

 
Inlichtingen:
Arthur Rep
Roghorst 129 
6708 KE Wageningen
www.onecuecoaching.nl
tel 0317 414128
mob 0625 067921
e-mail onecue@chello.nl

 

Bij het schilderij: Egon Schiele - Hockender männlicher Akt 
(1917 - Selbstporträt - Öl auf Leinwand 45,8 × 30 cm)   

DURF JEZELF 
TE ONTMOETEN



Mannengroep
 

... Ik ben een man. Ik zit vol onrust, ik haal geen 
energie meer uit mijn werk en ik houd iedereen, 
mijn vrouw en kinderen,  op een afstand...

 
... Ik doe mijn taken vanuit schuldgevoel en 
plichtsbesef en niet vanuit passie voor het leven... 

 
... Om niks te hoeven voelen, zit ik alleen maar in 
mijn hoofd, en vul mijn tijd met activiteiten, tv 
kijken, nog een biertje of porno...

 
Misschien herken je hier iets in en vraag je je af wat 
je met je leven doet, waar het je eigenlijk om gaat 
en wat je tegenhoudt om dat te realiseren. In onze 
maatschappij wordt je een manbeeld voorgehouden 
waarin je presteert en wedijvert, je problemen in je 
eentje oplost, je niet kwetsbaar of emotioneel 
bent, je altijd bezig bent om het vrouwen naar de 
zin te maken. 

 
Omdat je hieraan niet kunt of wilt voldoen heb 
je het gevoel te falen en voel je je machteloos, 
vermoeid, niet gerespecteerd en je sluit je af. 
Je raakt in een isolement en gaat door tot je 
erbij neervalt...

 
Veel mannen zoeken hun heil in het 
contact met vrouwen (hun moeder?) en 

“In de liefde geven vrouwen altijd meer dan ze beloven.”     L. Desnoyer

"In iedere echte man is een kind verborgen, dat wil spelen."

komen erachter dat ze er niets mee 
opschieten. We zoeken allerlei manieren 
om de pijn te ontlopen zonder te 
beseffen dat de sleutel tot een liefde die 
vervult verborgen ligt in een inwijding, 
wég van onze moeder, naar onze vader 
en andere mannen. 
 
Bij Mannenwerk in de Vallei deel je je 
ervaringen met andere mannen 
waardoor je je erkend en gesteund 
voelt. Door letterlijk in beweging te 
komen worden de blokkades in je lijf 
voelbaar en wordt het mogelijk te ont-
dekken wie je echt bent en wat je 
werkelijk wilt. Het is verbazend en 
hartverwarmend om te ervaren hoe 
mannen elkaar in hun zoektocht naar 
hun mannelijke kern kunnen 
ondersteunen. 

Wie ben ik?
 
Mijn naam is Arthur Rep, ik ben een 
man van 59 jaar. Ik heb een lange weg 
afgelegd om hier te komen. Als kind 
van een alleenstaande moeder weet ik 
wat het is om een afwezige vader te 
hebben. Ik heb mezelf welkom geheten 
in de (mannen)wereld door meer dan 
20 jaar therapie, vooral lichaamswerk.
 
Ik heb ervaring opgedaan in 
mannengroepen, gemengde groepen, 
bio-energetika, de jaartraining 
Je Seksualiteit als Basis.
 
Ik ben jarenlang biologie-docent 
geweest op een HBO-instelling en heb 
daar vele coachinggesprekken gevoerd. 
 
In 2009 heb ik de opleiding Heel de 
Mens tot coach Lichaamsgerichte 
therapie afgerond op Kasteel De 
Schans. Ik ben assistent bij de 
Mannenjaartraining.
 
Op het ogenblik volg ik de 
jaaropleiding Familieopstellingen bij 
TCT-opstellingen en de trainers-
opleiding bij Phoenix opleidingen.

Thema´s
 
•  Herondek je levensdoel
•  Leven met een open hart
•  Mannelijke kracht
•  Omgaan met kritiek
•  Werk en gezin als excuus
•  Wat je in een vrouw zoekt
•  Omgaan met boosheid
•  Presteren en perfectie
•  Vaderschap
•  Man-vrouw polariteit
•  Angst onder ogen zien
•  Manneninitiatie 
 
 
 
 

Friedrich Nietzsche


