Opleiding in Professionele
Communicatie
Alle werkelijke leven is ontmoeting
MARTIN BUBER

Ik geloof
dat ik geen groter geschenk
kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien,
te worden gehoord,
te worden begrepen
en aangeraakt.

OPLEIDINGEN
EN WORKSHOPS 2015 / 2016

Mensen die met mensen werken hebben inzicht nodig in
wie zij zelf zijn. In de driejarige opleiding in Professionele
Communicatie ga je op reis naar je bronnen en drijfveren
en leer je ze te gebruiken als voedingsbodem voor
persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Aan het
eind van de opleiding heb je geleerd het eigene van jezelf
te integreren met je vakmanschap en het te gebruiken als
bron in je werk en leven.
Kennis vindt vaste grond in de doorleefde ervaring. Analyse,
persoonlijke ontwikkeling en ambachtelijkheid zijn meer
dan theoretische principes: in de ontmoeting die je met
jezelf en de ander aangaat, worden ze gaandeweg op een
diep niveau ervaarbaar gemaakt, begrepen en
geïntegreerd. Bij Phoenix vormt de ontmoeting de basis
van dit leerproces. In contact met de ander kom je
jezelf tegen en ervaar je de betekenis van theoretische
concepten aan den lijve. Je leert jezelf te gebruiken als
instrument in de ontmoeting.

Het grootste geschenk
dat ik kan geven is
de ander te zien,
te horen, te begrijpen, aan te raken
wanneer dat gebeurt
voel ik
dat er contact is gelegd.
VIRGINIA SATIR
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(Vervolg)opleidingen

September

Oktober

Het begeleiden van mensen en organisaties in ontwikkeling
is een professie. Het vraagt een grondig begrip van hoe
ontwikkeling verloopt en kennis over onderwerpen als
persoonlijkheid, communicatie, motivatie, leren, leiderschap, relaties tussen mensen en de invloed van systemen
op mens en organisatie. De opleiding in Professionele
Communicatie stelt je in staat deze ontwikkelingen bij
jezelf en anderen te doorzien en aldus ontwikkel- en
verandertrajecten te begeleiden.
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De opleiding in Professionele Communicatie is al 25 jaar
de kern van de activiteiten van Phoenix Opleidingen en is
een officieel erkende Post-HBO-opleiding.

April

Mei
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Driejarige opleiding in Professionele Communicatie negen opleidingsgroepen starten in september en oktober
Opleiding Transactionele Analyse (groep 28) 24 aug - 24 nov
Trainersopleiding (groep 17) 26 aug - 2 feb
De Maskermaker (groep 20) 28 aug - 16 jan
Systemisch Werken (groep 60) 31 aug - 12 jan
Masterclass: de bewegingen van de ziel 7 sept - 21 jun
Professionele Begeleiding van Organisaties (groep 12) 11 sept - 13 feb

OPLEIDINGEN

Systemisch Werken (groep 61) 11 sept - 20 feb
Systemisch Werken (groep 62) 16 sept - 3 mrt
Trainersopleiding (groep 18) 5 okt - 19 apr

Onze opleidingen verrijken jouw vakmanschap. Ze vertrekken vanuit de veronderstelling dat
Transactionele Analyse Masterclass (groep 11) 16 nov - 7 jun

mensen die hun ambacht en hun eigen weg toegewijd zijn, een speciale kwaliteit meebrengen.
Professionaliteit kenmerkt zich door impact, door doen wat werkelijk dient. Je groeit in persoonlijk

Systemisch Werken (groep 63) 17 dec - 9 juli

gewicht, focus en professioneel instrumentarium. Je verwerft je een rijkdom aan filosofische,
Opleiding Transactionele Analyse (groep 29) 4 jan - 4 apr

psychologische en methodische kaders en technieken. Je kent je krachten, je beperkingen en je
eigen plek in het bestaan. Je bent je weg en je vak toegewijd. Beide vormen jouw vertrekpunt.

Ambacht van het hart. Meesterschap in individuele begeleiding (groep 27) 13 jan - 7 jul
Systemisch Werken (groep 64) 20 jan - 30 jun
De Maskermaker (groep 21) 25 jan - 5 jul
Het helende verhaal (groep 10) 10 feb - 23 jun
Opleiding Transactionele Analyse (groep 30) 1 mrt - 29 jun
De relatie als spiegel: Opleiding relatietherapie (groep 10) 25 mrt - 9 jul

(Vervolg)opleidingen en
specialisatie

Professionele
begeleiding van
organisaties
De relatie
als spiegel

Ambacht van het hart
MEESTERSCHAP IN INDIVIDUELE BEGELEIDING
Mensen begeleiden is een métier. Je hebt er kaders bij
nodig, concepten, diagnostische instrumenten en vaardigheden om de hypotheses die je maakt te bevragen en
te toetsen. Jouw kwetsbaarheid, jouw bereidheid, jouw onvermogen en onmacht in de ogen kijken en herkennen als
het begin van jouw ontmoeting met de ander. Zo worden
technische begrippen als overdracht en tegenoverdracht
een levend instrument in het begeleidingscontact.

Trainersopleiding
Systemisch
werken

Ambacht
van het hart

Opleiding
in professionele
communciatie

De maskermaker

Het helende verhaal
DE METAFORISCHE RUIMTE ALS INGANG BIJ THERAPIE,

Transactionele
Analyse
Masterclass

Het helende
verhaal

Opleiding
Transactionele
Analyse

COACHING EN TRAINING
In de opleiding Het helende verhaal staan we uitvoerig stil
bij de stof uit het boek Het helende verhaal. Het perspectief
is: de helende bedding van het menselijk verhaal, de verbinding tussen het verhaal waar we in staan en het verhaal dat
we maken. Wat treffen we aan en wat is ons antwoord, in
de ontmoeting met de ander en in relatie tot onszelf?

De maskermaker
Masterclass:
De bewegingen
van de ziel

Deze opleiding werkt vanuit drie invalshoeken: Systemisch
Werken, lichaamswerk en energetisch werk. Naast
diagnostische kaders leer je in deze opleiding welke
interventies bij de specifieke maskers effectief en helend
zijn. Het doel is de mogelijkheden van de begeleider te
verruimen door thematieken bij de cliënt te herkennen
en daar gericht op in te spelen. Je leert hoe mensen hun
maskers maken en hoe verschillende maskerstructuren een
eigenheid hebben in het bewonen van het lichaam en in
hun energiehuishouding.

Masterclass: de bewegingen van de ziel

Systemisch Werken

Deze masterclass is een inspirerende ontmoetingsruimte
waarin je leert om het ambacht van het begeleidingswerk
vanuit jouw persoonlijke reis te verbinden met de grote
ruimte om ons heen; het helende veld. De masterclass
gaat in op de existentiële thema’s van het leven: de
bewegingen van de ziel, het hart als zintuig van deelname,
en de geest. In de zielsbewegingen voltrekken zich de
wezenlijke aspecten van het leven. Thema’s die jij in jouw
eigen levensreis ontmoet op het gebied van leven en dood,
liefde en verlangen, rouwen, gemis en zingeving bijvoorbeeld. Dezelfde thema’s die jij ontmoet als jij de leerlijn
doorloopt met je cliënten of cursisten.

Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. Een
familieopstelling heeft tot doel de verborgen belemmeringen in die systemen zichtbaar te maken. Iedereen
heeft een plek in het systeem, er is sprake van een
ordening. Het op diep niveau leren kennen van de eigen
plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft
ruimte voor acceptatie en zingeving. De cirkel is rond,
de verbinding tot stand gebracht. Systemisch Werken
heeft een integrerende werking op de kennis en kunde
die de begeleider al heeft verworven.

Opleiding Transactionele Analyse
In deze tiendaagse opleiding maak je kennis met de
basisbegrippen van Transactionele Analyse. TA is een
communicatiemodel en een ontwikkelingstheorie. Ze
biedt kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot
de communicatie tussen mensen, teams en organisaties.
Daarnaast geeft ze een helder en inzichtelijk referentiekader om de persoonlijke ontwikkeling van mensen en
organisaties te observeren en te verstaan. Het heldere,
pragmatische begrippenkader geeft je een kapstok om
de eindeloze complexiteit van onze innerlijke ervaring
aan op te hangen.

Professionele Begeleiding
van Organisaties
De kern van deze opleiding is leren op identiteitsniveau
gezondheidsbevorderend te werken met mensen in grote
systemen. Hiermee wordt bedoeld: met aandacht en
respect voor de herkomst van de organisatie en haar taak,
die nauw verbonden is met haar oorsprong en die vormend
is voor haar identiteit. Werken op dit snijvlak van persoonlijke taak/organisatietaak betekent dus ook het vermogen
te werken met mensen op identiteitsniveau.

Trainersopleiding
De trainer nodigt mensen uit mee te gaan op hun eigen
lerende ontdekkingsreis. Tegelijkertijd nodigt het trainersvak
jou als trainer uit eruit te halen wat erin zit; de inzet van je
vakmanschap, je leiderschap en de inzet van jezelf als instrument in de ontmoeting. Dit ontmoetingsprincipe is een
essentieel uitgangspunt in de opleiding. Je leert als geen
ander, dat wat jij neerzet bepalend is voor wat je terugkrijgt
van de groep. Deze opleiding biedt je de kennis, kunde en
professionele beroepshouding om workshops, trainingen
en opleidingen te ontwerpen en uit te voeren. Je leert op
professionele wijze inspirerend en motiverend te werken
met groepen mensen.

De relatie als spiegel:
Opleiding Relatietherapie
De liefde is prachtig en wreed tegelijk. In elke relatie
is er een groot verlangen om bij elkaar thuis te komen:
‘Liefste, breng me thuis, bij mezelf.’ Tegelijkertijd is er ook
het verraad, het niet kunnen voldoen aan wederzijdse,
vaak onuitgesproken verwachtingen. In deze opleiding
krijg je nieuwe inzichten en ervaringen in de dynamieken
en patronen van liefdesrelaties, ook die van jezelf. We
verbinden Systemisch Werk met andere invalshoeken en de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van relatietherapie.

Supervisiegroepen voor
professionals
TA in de praktijk
Speciaal voor geïnteresseerden in de toepassing van
Transactionele Analyse is deze supervisiegroep in het
leven geroepen. Professionals onderzoeken hier hun
werkgerelateerde vragen en beschouwen ze vanuit de
TA. Een praktische en verfrissende groep waar je samen
met vakgenoten het geleerde uit de TA leert verankeren
in je professionele attitude.

Transactionele Analyse Masterclass

Werken met een kleurrijk palet

Deze masterclass richt zich op professionals die anderen
willen ondersteunen bij werkgerelateerde ontwikkelingsvragen (coaching), bij het beter leren omgaan met actuele
persoonlijke thema’s (counseling) en bij het leren reﬂecteren op het eigen handelen (supervisie). Onze potentie
zich laten ontvouwen en onze mogelijkheden ten volle
benutten, vraagt (h)erkennen hoe het onbewuste in ons
denken, ervaren en handelen tot nu leidend is geweest. De
ander ontmoeten in zijn ontwikkeling vraagt inzicht in het
vertrekpunt van onszelf.

Supervisie is beroepsgerichte begeleiding waarin je
samen met anderen leert aan de hand van concrete,
werkgerelateerde casussen. Supervisie is een noodzaak
om te blijven groeien, je blinde vlek te ontmoeten, deze
aan te kijken en er antwoord op te geven. In ons werk
zijn we immers zelf in het geding. Knelpunten die wij
tegenkomen in ons begeleidingswerk zullen dikwijls haken aan persoonsgebonden thema’s die in de supervisie
meegenomen worden.

Jongeren
Jongerengroep
EEN REIS VAN DUIZEND MIJLEN...

Persoonlijk Leiderschap

Luisteren naar je lichaam

GESPREK EN ONTMOETING
Een praktische workshop waarin je leert om gerichte
gesprekken te voeren en met hart en ziel aanwezig te zijn
in het (begeleidings-)contact.

Onder ‘Persoonlijk Leiderschap’ verstaan wij dat je in staat
bent zo in contact te zijn met je eigen kwaliteiten, dat je
ze in het dagelijks leven en in de werksituatie optimaal
gebruikt. In deze workshop leer je jouw leiderschap te
ervaren, hanteren en verder vorm te geven.

Een workshop voor vrouwen die willen leren vertrouwen
op hun lichaam en zijn boodschap leren verstaan.

•

Samen met leeftijdsgenoten sta je stil bij vragen als: ‘Wie
ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Welke kant ga ik op?’ Je staat
bovenaan de heuvel. Ben je klaar om de reis te beginnen?

Over luisteren gesproken

•

Phoenix Opleidingen voor mannen

•

Systemisch Werken in Organisaties

Speciaal voor mannen die geïnteresseerd zijn in onze
Opleiding in Professionele Communicatie of een van onze
workshops organiseren we een aantal informatie-avonden.
Tijdens deze bijeenkomsten ligt de focus op een volgende
stap in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en
wat Phoenix jou daarbij te bieden heeft.

Plek voor je volgende stap!
Ben je toe aan een volgende stap in jouw persoonlijke of
professionele leven? En ben je benieuwd wat voor inzichten Systemisch Werken jou hierbij kan verschaffen? Dan

Speciaal voor leidinggevenden en professionals die hun
persoonlijk leiderschap verder willen ontwikkelen en die
willen stilstaan bij de vraag: hoe neem ik mezelf mee naar
mijn werk?

•

•

is deze workshop iets voor jou. Je leert jouw dynamieken

Verbindend Leiderschap

kennen en de plek die je daarbij inneemt. En je maakt ken-

WORKSHOPS

nis met de fascinerende wereld van Systemisch Werken.

•

Leiderschap en contracten

Kennismaken
shops zijn leerruimtes die het midden houden tussen verleden
om te leren vanuit de ontmoeting. In de ontmoeting krijgen

•

Overdracht hoort bij het leven en speelt dus overal een
rol. Hiërarchische relaties geven extra voeding aan dit
fenomeen. De effectieve leider weet dit te hanteren en
kent daarbij zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. •

en zingeving betekenis, worden ze aan levende lijve ervaarbaar

Kennismaken met Phoenix Opleidingen

en van binnenuit te begrijpen. Daarin zijn onze workshops en

Je hebt van je collega, vriend of familielid al het een
en ander over Phoenix Opleidingen gehoord. Of je bent
gewoon nieuwsgierig naar Phoenix en wilt onderzoeken
of onze opleidingen en workshops ook voor jou waardevol
kunnen zijn. Dan nodigen we jou graag uit voor deze gratis
workshop waarin je de sfeer kunt proeven en een indruk
krijgt van hoe we werken.

opleidingen eigen en uniek.

Hoe geef je als vrouw vorm aan leiderschap vanuit jouw
unieke, vrouwelijke energie, zodat ze de basis wordt voor
je persoonlijke en professionele leven?

Leiderschap en overdracht

•

onze uitgangspunten autonomie, heelheid, identiteit, integratie

Vrouwelijk Leiderschap

•

Een introductieworkshop voor wie meer wil weten over
onze driejarige opleiding en de toepassingen van Transactionele Analyse, Neuro-Linguïstisch Programmeren en
Systemisch Werken.

en toekomst, wat is, wat was en wat wordt. Ze zijn een vrijplaats

•

Hoe breng je in horizontale en verticale werkrelaties mensen op een effectieve en plezierige manier in beweging?
En hoe gebruik je jezelf als instrument in het contact?

Kennismaken met de driejarige Opleiding
in Professionele Communicatie

De deuren van onze workshops staan voor je open. Onze work-

Leiders van organisaties staan voor de uitdaging om hun
organisatie van dienst te zijn bij haar groei en gezondheid.
In deze workshop onderzoek je als directeur of ervaren
leidinggevende samen met collega-bestuurders jouw
leiderschapsthema’s.

Leiderschap

Lichaamswerk
Emotioneel lichaamswerk voor
mannen en vrouwen

Leiderschap en teamontwikkeling
Effectief leiderschap ontstaat wanneer de leider leiderschap
biedt dat aansluit bij de behoefte van zijn groep. In deze
workshop staat centraal hoe je als leider om kunt gaan met
groepen in verschillende fasen van groepsontwikkeling.

Ons lichaam is ons meest directe instrument in de ontmoeting. Hoe meer je in je lichaam aanwezig bent, hoe meer
je ervaart en voelt, hoe meer je in contact bent met jezelf
en de ander. In deze workshop ontdek je het lichaam als
bron. Jouw lichaam met zijn eigen intelligentie die je
gaat (her)ontdekken, begrijpen en volgen.

•

•

•

Augustus

September

Leiderschap

Relaties

Kennismaken met
Phoenix 24 aug

Persoonlijk leiderschap 24 - 25 aug

Leiderschap en
contracten 2 sept
Leiderschap
en overdracht
2 - 3 sept

Vrouwelijk
leiderschap
12 okt - 17 nov

Mannenkracht
3 - 5 sept

Mannenkracht
22 - 24 okt

Relaties
9 - 10 sept

Het wakker
kussen...
15 okt - 26 mei

Rouw en
rouwverwerking
23 - 24 sept

Systemisch werken

Plek voor je
volgende stap!
14 -15 sept

Omgaan met angst,
woede en weerstand
28 - 29 sept

Persoonlijk leiderschap
20 - 21 nov
Leiderschap & Teamontwikkeling 26 - 27 nov

Februari

Maart

April

Plek voor je
volgende stap!
14 -15 okt

Man en energie
17 - 19 nov

De maskers 18 nov
De kracht in onze schaduw
20 - 21 nov

Cantadora
9 okt - 31 mei

Systemisch Werken
in organisaties
7 - 8 dec

Over luisteren
gesproken 2 feb

Moeder en dochter
10 - 11 nov

Kennismaken
met Phoenix 8 apr

Kennismaken met
de 3-jarige opleiding
29 mrt

Verbindend
leiderschap
10 feb -21 apr

Systemisch Werken
in organisaties
21 - 22 mrt

Vrouwelijk
leiderschap
29 feb - 5 apr

Leiderschap &
Teamontwikkeling
29 - 30 mrt

Systemisch Werken
in organisaties
29 apr

Luisteren naar
je lichaam
7 - 8 mrt

Mannenkracht
vervolg
16 dec - 25 mei

Mannenkracht
12 - 14 jan

Mannenkracht
25 - 27 feb

Mannenkracht
28 - 30 apr

Mannenkracht
14 - 16 mrt

Toveren in
het donker
14 dec

Rouw en
rouwverwerking
14 -15 mrt

Plek voor je
volgende stap!
25 - 26 jan

Plek voor je
volgende stap!
7 - 8 mrt

Plek voor je
volgende stap!
11 - 12 apr

De maskers
24 mrt

Contact en
verbinding 4 - 5 apr
Alles kan bezongen
worden 15 apr
CTA X 22 - 23 apr
Hoe raak ik je aan?
25 - 26 apr

Moeder en dochter
18 - 19 jan

Overgave: vrouw en
seksuele energie
18 -19 mrt

Fax 030 - 272 25 47

Man en seksualiteit
27 - 28 jun

•

Man en seksualiteit

Succes- en
faalangst
13 -14 jun

Contact en
verbinding
4 - 5 jul

Omgaan met angst,
woede en weerstand
17 - 18 jun

•

Contact & verbinding
Voor eenieder die het contact met zichzelf en zijn medemensen wil verdiepen. Zodanig, dat contact maken weer
energie geeft en leidt tot verbinding.

•

•

Het wakker kussen van het verloren land
De partnerrelatie; vertrouwd, maar niet vanzelfsprekend.
Hoe hou je de liefde levend, hoe bouw je aan een relatie?
Een workshop voor paren die hun relatie willen verdiepen.

Speciaal voor mannen die geïnteresseerd zijn in onze
Opleiding in Professionele Communicatie of een van onze
workshops organiseren we een aantal informatie-avonden.
Tijdens deze bijeenkomsten ligt de focus op een volgende
stap in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling en
wat Phoenix jou daarbij te bieden heeft.

•

•

Rouw en rouwverwerking
Een tweedaagse workshop over rouwen en werken met
rouw in brede zin. Rouw is de achterkant van de liefde.
Rouw heeft vele gezichten. Het verlies in de dood of aan het
leven zelf. Afscheid van een gezond lichaam, een baan, je
land van herkomst; heimwee om dat wat niet was, niet is en
nooit meer komen zal. Door de rouw heen kunnen we ons
opnieuw leren verbinden met het leven, en met alles wat
ons daarin roept.

•

Toveren in het donker
Over het werken met metaforen in het begeleiden van kinderen in rouw. Het accent ligt op de rol van het onbewuste als
bron. Hoe maak je gebruik van de hulp van Schaduwvrouw en
welke vragen stel je bij Het spel van leven en dood?

•

Moeder en dochter
6 - 7 jun

•

Hoe raak ik je aan?
Heelheid is geen status quo. Ingrijpende ervaringen kunnen
ons grensgevoel beschadigen en onze beleving van ‘heel zijn’
aantasten. In het ons weer toeëigenen van lichaam en ziel,
leren we opnieuw in vrijheid te bewegen.

•

Moeder en dochter
TERUG NAAR JE VROUWELIJKE BRON

In alle culturen hebben verhalen en metaforen een belangrijke
betekenis. Verhalen en metaforen maken is een professionele
kunst, maar vooral een kunde, die vele openingen biedt op het
terrein van begeleiding, training en onderwijs. Deze workshop
is een kennismaking met de basisprincipes van het verhalenvertellen met jezelf als bron.

•

•

Omgaan met angst, woede en weerstand

Overgave: vrouw en seksuele energie vervolg

Toveren in het donker
Over het werken met metaforen in het begeleiden van
kinderen in rouw. Het accent ligt op de rol van het
onbewuste als bron. Hoe maak je gebruik van de hulp van
Schaduwvrouw en welke vragen stel je bij Het spel van
leven en dood?

•

Succes- en faalangst

Cantadora

Het beeld dat mensen van zichzelf hebben is van grote invloed

BEWAARSTER VAN OUDE VERHALEN

op de manier waarop zij hun doelen trachten te verwezenlijken. Vertrouwen in eigen kunnen en de betekenis daarvan
nemen zijn onmisbare voorwaarden voor succes.

Deze vrouwengroep is een ontmoetingsplaats die ruimte biedt
voor jouw verhaal. De ontmoeting met andere vrouwen
staat centraal en biedt de bedding om stil te staan bij
jezelf. Zes middagen verspreid over het jaar in het teken
van verhalen, meditatie en lichaamswerk.

Certified Transactional Analyst (CTA) is een internationaal
erkende certificatie in de wereld van Transactionele Analyse.
Voor CTA-kandidaten onder contract en belangstellenden
voor het CTA-traject zijn deze mock exams: proefexamens.

•

Overgave: vrouw en seksuele energie

Een dag waarbij mythen en verhalen je vanuit een opstelling meenemen op de reis van de held, met zijn zoektocht,
vragen en overwinningen.

Vrouwen

TA Mock exams

•

DWALEN DOOR HET LANDSCHAP VAN DE ZIEL

Op verhaal komen
en Systemisch Werken

Weerstand beschermt een kwetsbare plek. Wanneer je je
eigen weerstand leert hanteren, voeg je een geweldig potentieel aan mogelijkheden aan jezelf toe.

•

De moeder is voor het meisje de eerste persoon op wie het
zich richt. Hoe kun je kracht en verbinding ervaren door
de inordening in de rij van vrouwen? Dochters, moeders,
grootmoeders.

Een workshop voor vrouwen rondom seksualiteit, intimiteit
en verlangen. Voel je welkom jouw seksuele energie
en jouw verlangen, zacht of krachtig, klein of groot, te
ervaren en zonder oordeel te onderzoeken, zodat het zich
kan ontvouwen.

•

De maskers; DIAGNOSTIEK VAN BINNENUIT

•

en verhaal kunt gebruiken in begeleidingswerk.

Ons lichaam is een gevoelig instrument, dat nauwkeurig
weerspiegelt in hoeverre je trouw bent aan jezelf. Wanneer
we met liefdevolle aandacht durven toegaan naar de kern van
onze pijn, kan zelfheling beginnen; de parel groeit.

Kinderloos zijn doet een appel op ons vermogen om antwoord te geven op ons gemis en op een andere wijze door
te geven wat wij in ons dragen.

•

Hoe gebruik je de weg naar binnen als middel in de professionele relatie? Inzicht in de maskers en de bijbehorende
kernthema’s, ervaringen en taken van jezelf en van anderen,
zijn daarbij een waardevol houvast.

inspireren en wil onderzoeken hoe je de combinatie van muziek

De parel in de oester

Ongewild kinderloos, onvervuld verlangen

Phoenix Opleidingen voor mannen

In ons werk met mensen worden we geconfronteerd met de
schaduwzijde van de ander en die van onszelf. Hoe zet je je
schaduwkant in als kracht in het contact en help je de ander
zijn schaduw als kwaliteit en kracht te nemen?

Tel 030 - 238 05 47

•

De ontwikkeling van jongen naar man kent vele wegen.
Deze ontwikkeling gaat niet altijd vanzelfsprekend.
Dynamieken in de ouder-zoonrelatie en in voorgaande
generaties kunnen deze beweging op onbewust niveau
beïnvloeden. Het is van belang om rond te komen met
datgene wat speelde, wat het ook was.

•

Plek voor je
volgende stap!
30 jun - 1 jul

Ben je toe aan een volgende stap in jouw persoonlijke of
professionele leven? En ben je benieuwd wat voor inzichten
Systemisch Werken jou hierbij kan verschaffen? Dan is deze
workshop iets voor jou. Je leert jouw dynamieken kennen en de
plek die je daarbij inneemt. En je maakt kennis met de fascinerende wereld van Systemisch Werken.

als ingang in relatie tot eigen vragen. Voor wie zich wil laten

In deze workshop verdiep je jouw onderzoek rondom
seksuele energie, intimiteit en verlangen. Je komt nog
dichter bij de stagnatie en de bron van jouw seksualiteit,
liefde en lust, zodat je meer vrijheid gaat ervaren in deze
levensenergie en haar kan integreren in je leven.

Mannenkracht

Voor wie met regelmaat in een groep mannen wil zijn, waarin
je de winst van de workshop Mannenkracht kunt verankeren,
onderhoud pleegt en verdere stappen neemt.

De kracht in onze schaduw

3512 LR Utrecht

Overgave: vrouw en seksuele energie vervolg

Rouw en verlies

Mannenkracht - vervolg

Plek voor je volgende stap!

Alle grote levensthema’s vind je terug in de muziek, uitvergroot

•

Een workshop voor mannen rondom ervaringen van intimiteit, seksualiteit en verlangen. Seksualiteit in de betekenis
zoals deze in Tantra wordt gehanteerd: de levensenergie
die begint in ons bekken, in ons hart liefde wordt en in ons
hoofd groeit tot bewustzijn.

•

•

Alles kan bezongen worden

Een workshop voor vrouwen rondom seksualiteit, intimiteit
en verlangen. Voel je welkom jouw seksuele energie
en jouw verlangen, zacht of krachtig, klein of groot, te
ervaren en zonder oordeel te onderzoeken, zodat het zich
kan ontvouwen.

Een partnerrelatie is bij uitstek een plek waar persoonlijke
thema’s van partners steeds opnieuw naar voren komen.
Hoe kun je hiermee omgaan?

Op verhaal komen

Thema’s

Overgave: vrouw en seksuele energie

Als man blijven staan in de dagelijkse hectiek vraagt focus
en aanwezigheid. Hervind de toegang tot je vitaliteit en
levensenergie en scherp je vermogen om je energie te
mobiliseren.

Werken vanuit de onderstroom aan focus, effectiviteit en
succesvol ondernemen.

•

•

Relaties

Hoe het leven weer te voelen stromen na het verlies van een
allerliefste? Hoe ons te laten dragen door de liefde die blijft, door
de ruimtes die leven en dood verbinden? In deze dagen maken
we de reis naar de lichtplekken die geopend worden in de diepte
van de rouw. Waar het leven zich weer ontvouwt en liefde en
vreugde weer voelbaar worden, meestal ondanks onszelf.

Speciaal voor leidinggevenden en professionals die hun persoonlijk leiderschap verder willen ontwikkelen en die willen
stilstaan bij de vraag: hoe neem ik mezelf mee naar mijn werk?

Een workshop voor mannen rondom ervaringen van intimiteit, seksualiteit en verlangen. Seksualiteit in de betekenis
zoals deze in Tantra wordt gehanteerd: de levensenergie
die begint in ons bekken, in ons hart liefde wordt en in ons
hoofd groeit tot bewustzijn.

•

•

Mannenkracht
2 - 4 jun

Plek voor je
volgende stap!
23 - 24 mei

Man en seksualiteit

Man en energie

Verhalen

vertellen en verbeelden. In deze workshop gebruiken we opera

www.phoenixopleidingen.nl

Persoonlijk
Leiderschap
1 - 2 jul

Emotioneel
lichaamswerk voor
M/V 22 - 23 jun

Man en energie
10 -12 mei

•

Relaties

De eigen praktijk

Nieuwegracht 16

info@phoenixopleidingen.nl

Leiderschap en
overdracht
3 - 4 jun

Persoonlijk
leiderschap
23 - 24 mei

Als man blijven staan in de dagelijkse hectiek vraagt
focus en aanwezigheid. Hervind de toegang tot je vitaliteit
en levensenergie en scherp je vermogen om je energie te
mobiliseren.

Mannen

Wat blijft is de liefde; OVER LIEFDE EN DOOD

en gepassioneerd vertolkt in opera’s: een samengaan van

Fax 030 - 238 07 07

Leiderschap en
contracten 12 mei

Overgave: vrouw en
seksuele energie
(vervolg) 20 - 21 mei

Systemisch Werken in Organisaties

Tel 030 - 271 13 83

Kennismaken met
de 3-jarige opleiding
30 jun

Op verhaal komen
15 - 16 dec

•

3571 TE Utrecht

Phoenix
voor mannen
7 jul

Rouw en
rouwverwerking
8 - 9 jun

Systemisch Werken

Raiffeisenlaan 26 A

Kennismaken met
Phoenix 23 jun

Ongewild
kinderloos
1 - 2 jun

Wat blijft
is de liefde
29 - 30 jan

Contact en
verbinding
9 - 10 dec

Kennismaken met
Phoenix 18 mei
Kennismaken met
de 3-jarige 19 mei
Phoenix voor mannen
26 mei

Man en energie

Juli

Juni

Relaties
31 mei - 1 jun

•

Phoenix Opleidingen

Mei

De parel in de oester
20 mei - 2 jul

Relaties
17 - 18 feb

Plek voor je
volgende stap!
27 - 28 nov

Op verhaal komen
en Systemisch Werken
13 nov
Overgave: vrouw en
seksuele energie
25 - 26 sept

Kennismaken met
de 3-jarige opleiding
27 jan

Relaties
30 nov - 1 dec

De eigen praktijk
2 - 23 nov
Hoe raak ik je aan?
5 - 6 okt

Kennismaken met
Phoenix 1 mrt

Kennismaken met
Phoenix 11 jan

Emotioneel lichaamswerk
voor M/V 13 - 14 nov
De parel in de oester
18 nov - 15 dec

Rouw en rouwverwerking
11 - 12 nov

Verhalen
Vrouwen

Januari

Systemisch Werken
in organisaties 5 nov

Luisteren naar
je lichaam
7 - 8 okt

Rouw en verlies

Thema’s

December

Kennismaken met
de 3-jarige opleiding
23 nov

Lichaamswerk

Mannen

November

Jongerengroep
1 okt - 4 dec

Jongeren
Kennismaken

Oktober

•

•

In deze workshop verdiep je jouw onderzoek rondom
seksuele energie, intimiteit en verlangen. Je komt nog
dichter bij de stagnatie en de bron van jouw seksualiteit,
liefde en lust, zodat je meer vrijheid gaat ervaren in deze
levensenergie en haar kan integreren in je leven.

•

Vrouwelijk Leiderschap
Hoe geef je als vrouw vorm aan leiderschap vanuit jouw
unieke, vrouwelijke energie, zodat ze de basis wordt voor
je persoonlijke en professionele leven?

•

•

Luisteren naar je lichaam
Een workshop voor vrouwen die willen leren vertrouwen
op hun lichaam en zijn boodschap leren verstaan.

•

