Wie geeft de opleiding?
Loeloe Andriol is vanaf 1996 werkzaam als trainer,
coach en opleider. In 2003 haalde zij aan de
universiteit in Santa Cruz, Californië haar certificaat
als internationaal gecertificeerd NLP-trainer en
coach. In 2007 rondde ze de Trainersopleiding
Systemisch Werk af en in 2008 de Advanced Training
bij Constellation Works. Bij het Hellinger Instituut
volgde ze o.a. de opleidingen Systemische
Pedagogiek, Ziektebeelden en stoornissen bij Stefan
Haussner en de Masteropleiding Familieopstelingen.
Naast bovenstaande opleidingen volgde ze diverse
workshops o.a. bij Daan van Kampenhout, Guni
Baxta, Judith Hemming, Indra Thorsten Preiss en
Evelien Hogeweg.
In 2015 haalde ze de unieke, nieuwe
coachmethodiek “Walking in your Shoes” naar
Nederland. Een combinatie van lichaamswerk en
systemisch werk. Ze is nu gecertificeerd trainer en
opleider van deze methodiek.
Haar werkwijze kenmerkt zich door integriteit,
humor, zorgvuldigheid en het creëren van een veilige
en inspirerende sfeer in de opleiding.

OPLEIDING SYSTEMISCH
EN INTUÏTIEF COACHEN

Werken met de
onderstroom

Data:
12 en 13 september, 10 en 11 oktober, 7 en 8
november, 12 en 13 december 2020, 6 en 7 februari,
20 en 21 maart, 17 en 18 april, 12 en 13 juni 2021.
Locatie:
Casa Particolare, Amerika H 18, Een (Drenthe)

Start september 2020

Een ervaringsgerichte opleiding voor Professionele,
Persoonlijke en Spirituele groei waar je op kundige,
integere en intuïtieve wijze leert een diepere
verbinding te maken met cliënten en jezelf.
Je krijgt degelijke handvaten om op een diepe
onbewuste laag te werken.
Je leert in deze opleiding:
 contact te maken met de onderstroom, het
veld en hoe je deze zichtbaar maakt, wat een
diepe transformerende werking heeft.
 de werkelijke oorzaken van blokkades en
problemen te ontdekken, ook al zijn ze niet
direct zichtbaar.
 inzicht te krijgen in patronen die in het
dagelijkse leven voor veel problemen kunnen
zorgen, en je beletten om jezelf te zijn.
De opleiding beslaat 16 dagen die verdeeld zijn in
modules van 2 dagen en daarnaast komen de
deelnemers tussen de modules in bij elkaar om de
geleerde technieken te oefenen.
Ook ga je gedurende de opleiding 1 of 2 cliënten
coachen.
Er is een goede balans tussen theorie en oefening,
tussen vakmatig leren en het eigen proces.
Je krijgt een uitgebreide syllabus.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Je eigen plek innemen
- De systemische benadering
- Het wetende veld
- Fenomenologisch waarnemen
- Transgenerationele overdracht
- Patronen in systemen
- Het genogram

-

Holding space
Systemische vragen
Walking in your Shoes
Overdracht en tegenoverdracht
Verschillende soorten opstellingen
Dynamieken en verstrikkingen
Hoofd-hart- en buikbrein
Loopbaanvraagstukken
Vitaliteit en levenskracht
Relaties, kinderen en opvoeden
Sjamanistische opstellingen
Lichaam- en symptoomopstellingen
Trauma en stress release
Systemisch leiderschap en organisatievraagstukken

Kortom een rijke, gevarieerde, voedende opleiding!
In de opleiding zal het accent liggen op jouw rol als
begeleider. Hoe je meer uit je hoofd gaat en je
verbindt met het wetende veld. Door je empatische
en intuïtieve talenten te laten groeien kom je meer in
verbinding met jezelf en je cliënten.
Het geeft je werk meer diepgang en bezieling,
waardoor zowel bij jezelf als je cliënten een
transformerende werking ervaren wordt.
Er wordt gewerkt met een kleine groep van
maximaal 8 personen zodat er veel aandacht is voor
de persoonlijke begeleiding.
Kosten: € 2.450,- incl. uitgebreide lunch
Er is een mogelijkheid om in termijnen te betalen.
Voor informatie en opgave:
Loeloe Andriol: particolare@live.nl
Telefoon:
06-12067679
Website:
www.particolaretrainingen.nl

