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Een uniek zorgtraject voor gevers

Herken je jezelf hierin?
Je bent een gevoelsmens, het is je passie om anderen te begrijpen
en te ondersteunen en dit is je beroep geworden. Vanuit compassie
en empathie voel je snel aan wat de ander of de situatie nodig
heeft. Je geeft veel en graag... maar kun je ook voldoende
ontvangen en geef je ook jezelf voldoende?
Hoe overleef je met je dienstbaarheid
in al je rollen en
verantwoordelijkheden en vooral hoe beweeg je hierin van
overleven naar leven?
In onze jaaropleiding willen we samen met jou onderzoeken hoe je
minder vanuit je overtuigingen en hoofd en meer in verbinding
met je lichaam en je ziel je rol kunt beleven. Hoe je zintuiglijk meer
aanwezig kunt zijn in plaats van vanuit je denken te handelen.
Hoe je samen vanuit het ‘niet weten' op reis gaat in plaats van te
ageren vanuit bekende patronen tussen jou en de cliënt.
Nieuwsgierig en aanvullend aanwezig zijn, vanuit je hart werken en
minder gericht willen zijn om de ander te willen redden of dragen.
Meer vanuit je “zijn” ont-moeten en daarmee de druk van het
moeten bij jezelf en de ander weg nemen.

Basis voor de opleiding
Bij aanmelding zullen we een kort intakegesprek met je voeren om
vast te stellen of er een goede match is tussen jouw verwachtingen
en ons aanbod en of je bereid en in staat bent je eigen proces
voldoende aan te gaan.
De start van het programma vindt plaats in Friesland waar we
elkaar gaan leren kennen in ieders “verhaal” en vanuit welke
persoonlijkheid je gewend bent te reageren. Ook verkennen we
met welke thema’s je persoonlijk aan de slag wilt in de opleiding.

Na deze bijeenkomst ontmoeten we elkaar voor een intensieve
week in Spanje.
Je gaat hier 5 dagen met elkaar verder onderzoeken hoe je
levensloop je gevormd heeft, wat je gewend bent te denken en te
doen. Wat daarin functioneel is en wat je zo wilt houden. Wat je
hindert of beklemt en wat je los wilt laten.
De (h)erkenning in de groep kan daarbij steunend zijn, het leren
van elkaar een grote meerwaarde.
Deze week wordt door de drie opleiders verzorgt en begeleidt.
Tijdens de eerste bijeenkomst en gedurende deze week zal helder
worden wat de thema’s zijn waar je als individu en in de groep mee
aan de slag wilt. Het programma wordt steeds op maat en zo
passend mogelijk samengesteld.

Introductie opleiders

Renee Roelants
Orthopedagoge
GZ Psychologe
Nederland

Renee werkt vanuit haar eigen praktijk “de praktijk voor groei en
ontwikkeling” in Lemmer. Vanuit een groeiend bewustzijn dat veel
mensen zichzelf vast zetten in angsten, onveiligheid, overtuigingen
en hun eigen (lijdens)verhaal en daarmee hun “trauma” steeds
opnieuw beleven ligt haar focus in de therapie vooral op het weer
(h)erkennen van veranderbaarheid, je eigen kracht om te kunnen
kiezen, en Het Nu als basis dat toegang geeft tot het weten vanuit
je eigen levensbron.
Renee werkt in haar praktijk heel graag met haar kudde paarden
die vanuit hun natuurlijk staat van zijn, helder en zonder oordeel, je
kunnen wijzen op waar je eigen kracht ligt en welke patronen je
gewend bent in te zetten om te overleven.
Van oude wijsheid naar nieuw bewustzijn. Renee gelooft als
therapeut in het principe van “walk your path”: groeien bestaat uit
het steeds weer onderzoeken en doorvoelen van je eigen reis, zodat
je kunt voelen wat de wijsheid is van je eigen pad en ook met
mildheid naar de weg van de ander kunt kijken.
In de opleiding wil zij graag iedereen uitnodigen om deze
verdieping met zichzelf op te zoeken en daarin neemt zij naast haar
ervaring als therapeute ook ervaringen mee vanuit de opleidingen
Eponaquest/
Medicine
Horseway,
Polyvagaal
theorie
en
traumawerk, Systemisch/sjamanistisch werken met paarden,
traditioneel chinese geneeskunde (voor paarden) en Reiki.

Judith van Heerde
Keerpunt coach
Nederland

Judith is eigenaar en coach bij Keerpuntcoach. Ze coacht (vooral)
zorgmedewerkers, zodat deze met zoveel mogelijk plezier en
kwaliteit kunnen blijven werken. De coaching richt zich
vraagstukken in de loopbaan, levensloop, levensstijl en leiderschap.
Dit doet ze in Nederland, ook zonder maar het liefst met haar
kudde paarden.
Ze heeft als achtergrond ruim 20 jaar werkervaring als
verpleegkundige
en
manager
binnen
de
geestelijke
gezondheidszorg, bedrijfsmaatschappelijk werk, systemisch werk
en opstellingen, hypnose. Ze is voor het werken met paarden
verbonden aan het Medicine Horse Way/Eponaquest instituut om
mensen op te leiden tot paardencoach.
Het is haar doel om mensen die voor anderen zorgen, te leren
vooral ook voor zichzelf te zorgen. Deels is dat een kwestie van
inzicht, maar vooral van het toepassen van dat inzicht. Diepgaande
gesprekken, handige modellen, ervaringsgericht leren, verstillen,
voelen, onderzoeken. Een spirituele zoektocht met humor en
nuchterheid. Ze hoopt een opleiding neer te zetten die ze zelf had
willen volgen.

Johanna Pien Savonije
I.V.- en Gestalt-Art therapeute
Spanje

Johanna Pien is als I.V. en Gestalt-Art
therapeute ruim twintig jaar werkzaam
binnen de holistische gezondheidssector
en het bedrijfsleven.
Zij heeft zich vooral gespecialiseerd in HSP en hoe je de terugweg
in jezelf weer kan maken van aangeleerd gedrag vanuit de
persoonlijkheid naar je natuurlijke aard en energiestroom. Terug in
verbinding met je ware aard herstel je het evenwicht in ratio en
intuitie, geven en ontvangen, actie en stil staan, empathie en
gezonde grens in zelfzorg.
In dit jaartraject zal zij zich er vooral op richten om in kaart te
krijgen hoe jij je waarschijnlijk meer dan je lief is weg geeft en
uitput vanuit je reddersrol en hoe je weer vrijer kunt leren leven
vanuit wie je in oorsprong bedoeld bent te zijn.
Johanna Pien heeft deze innerlijke (terug) reis zelf gemaakt en
woont in de natuur in Spanje van waaruit zij haar missie en
therapeutschap vanuit een zielsrijke bodem voortzet.

Wat kun je verwachten?
In de opleiding zullen we veel aandacht hebben voor innerlijk
weten, de natuur als hulpbron en je vertrouwen als hulpverlener in
je eigen intuïtie vanuit jouw bron.

We gaan werken met lichaamswerk, je lichaam als informatiebron,
natuurwandelingen, bodyscans, visualisaties, meditaties, rituelen
en symboliek en verschillende creatieve werkvormen die raken aan
de verschillende lagen van ons bewustzijn. Alle oefeningen zijn
stress reducerend, voor jou en om in je werk mee te nemen.

Inzet paarden
Vanuit een gemeenschappelijke opleiding zijn de opleiders
overtuigd van een meerwaarde van paarden in een persoonlijk
proces. Om die reden zullen de kuddes van de opleiders ingezet
worden in de groepsbijeenkomsten in de opleiding en als extra
meerwaarde in je persoonlijke proces als mens en als hulpverlener.
Hiervoor is het geen voorwaarde om ervaring te hebben met
paarden.

Een paard neemt continu waar met alle zintuigen, scant de
omgeving en stelt vast of er veranderingen plaats vinden en voelt
de trillingen afkomstig van andere levende wezens om hem/haar
heen. Dit gevoelige wezen neemt niet de mentale processen waar
maar wel de energie: de lading van de emotionele en fysieke
processen. Van hieruit ontstaan waardevolle leermomenten.

Programma
16 trainingsdagen op locatie in Nederland en Spanje
9 individuele coachingssessies, live of online
(3 per trainer)
Data trainingsdagen:
Ma 05/09/2022 - Friesland
Module 1 Spanje (Jávea)
Zo 25/09/2022 - Za 01/10/2022
Ma 21/11/2022 - Rucphen, NL/BE
Ma 13/02/2023 Rucphen, NL/BE
Ma 24/04 & Di 25/04 2023 - Friesland
Module 2 Spanje (Jávea)
Zo 28/05 - Zo 03/06
Ma 26/06/2023 - Friesland

Domein van de modules in Spanje

Afsluiting
Ter afronding van het jaartraject vragen we aan je om in de
afsluitende week een presentatie te geven van je proces. Je bepaalt
zelf in welke vorm je dat doet. Je kunt kiezen voor een presentatie/
lezing, een beeldende presentatie, een muzikale presentatie en alle
andere vormen. Doel is dat je kunt laten zien wat je
ontwikkelingsproces is geweest en wat je mee neemt uit deze reis
naar je rol als hulpverlener.

Doel van de opleiding
Aan het einde van de opleiding willen we graag dat:
je een eigen proces doorgemaakt hebt waardoor je dichter bij je
eigen kern bent, anderen kunt ondersteunen en ook goed voor
jezelf kunt zorgen.
je meer kennis en ervaring hebt opgedaan met
lichaamsgerichte, spirituele, en zielsgerichte ondersteuning.
je in je rol als hulpverlener de grote druk van
verantwoordelijkheid los kunt laten en kunt werken vanuit
intuïtie en een ‘samen op weg' gaan in het (nog) niet weten.

Kosten
De kosten voor de totale opleiding zijn €4690,00 (inclusief verblijf
Spanje, ontbijt en lunches, exclusief vliegtickets en transport).
Bij inschrijving ontvangen we graag €1690.
Er is de mogelijkheid om het overige bedrag in 10 maandelijkse
termijnen van €300,00 te betalen.
Voor inschrijving of meer info:
Renee Roelants
groei-en-ontwikkeling@live.nl
(+31)0657170022
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