Blok 1 Evelien Hogeweg 18/19 oktober 2019

Blok 7 Tabitha Zijlstra 3/4 april

-Kenmerken van een systeem en universele wetmatigheden
-Verloop van een opstelling
-De werking van een (familie) systeem en het herkennen van systemische
problemen
-Het lege midden en de attitude van de begeleider
-Het inleidend gesprek en het maken van het genogram
-Het systemische geweten

-Overdracht en tegenoverdracht
-Verbinding tussen het zakelijk professionele en het persoonlijke
-Magische plek, dienende plek en persoonlijke taak

Blok 2 Evelien Hogeweg 15/16 november
-Verstrikkingen / dynamieken en oplossingen
-Helende zinnen
-Waarheid als transformerende kracht

Blok 3 Evelien Hogeweg 13/14 december

Blok 8 Evelien Hogeweg 8/9 mei
-Individuele opstellingen
-Miniopstellingen en tafelopstellingen
-Werken met grondankers en poppetjes

Blok 9 Evelien Hogeweg 3 dagen 4/5/6 juni
-Opstellingen in het dagelijks leven
-Maatschappelijke opstellingen
-Structuuropstellingen
-Evaluaties en certificering

-Vervolg verstrikkingen en dynamieken, oplossingen en helende zinnen
-Culturele en religieuze verstrikkingen

Basisopleiding Systemisch Werken
Blok 4 Evelien Hogeweg 10/11 januari 2020
-Kenmerken van het wetende veld
-De beweging van de ziel
-Vrienden worden met het ego
-Inquiry, zelfonderzoek

Blok 5 Evelien Hogeweg 7/8 februari
-Man /vrouw en relaties
-Relatieopstellingen
-Gebroken en samengestelde gezinnen

Blok 6 Evelien Hogeweg 6/7 maart
-primaire , secundaire en overgenomen gevoelens
-essentiële gevoelens, transformaties

Totaal 46 dagdelen, de dagen duren van 10.00 uur tot 17.00 uur
Prijs: € 2875,00,- (voor minima is 10 % korting mogelijk)
Wanneer de werkgever betaalt: € 3750,00
Plaats: Centrum Inanna Amersfoort
Gedurende de opleiding mag je gratis representeren op de opstellingsdagen.
Gedurende de hele opleiding heen zullen we ook werken met inquiry’s.
Dit is een eenvoudige en effectieve zelfonderzoeksmethode, die zeer behulpzaam
kan zijn in het eigen proces en in individuele coaching processen.
Na elk blok zijn er thuiswerkopdrachten.
Vanaf blok 4 worden er 4 oefendagen onder leiding van Kitty Wind georganiseerd.
De opleiding neemt ongeveer 3 á 4 dagen per maand in beslag.
Er is een goede balans tussen theorie en oefening, tussen vakmatig leren en het
eigen proces.
Je krijgt een uitgebreide syllabus. Na afloop ontvang je een certificaat.
De opleiding is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs). De opleiding is geaccrediteerd bij verschillende
beroepsverenigingen.
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