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Fysieke, (non) verbale, energetische en intuïtieve signalen 
herkennen, interpreteren en inzetten

 
De relatie tussen het mentale, emotionele en lichamelijke brein 

kennen en benutten
 

Stevig alignment met jezelf en je gesprekspartner(s)
 

Containment - minder overweldigd worden
 

Kijken naar wat er eigenlijk aan de hand is, voorbij de
oppervlakte

 
Intuïtieve zintuigen,

(organisatie)sensitiviteit en fijngevoeligheid 
begrijpen en bewust gebruiken

 
Professionele én persoonlijke ontwikkeling

 
 
 
 

3 blokken van 2 aaneengesloten dagen 
 

groepsgrootte 4 maximaal 6 personen t.b.v. persoonlijke begeleiding 
 

en feedback
 
 

Vol = Vol!
 

Training Deep Coaching
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Training Deep Coaching

Door de persoonlijke ontwikkeling en professionele ervaring van de afgelopen jaren ken je

jezelf al aardig goed. Je doet dan ook wel een en ander aan zelfreflectie omdat je dit voor

je vak als voor jezelf belangrijk vindt. In het contact met anderen voel je vaak dingen aan. 

 

Maar je merkt dat het lastig vindt om dit gevoel bespreekbaar te maken, hierop te

vertrouwen of je denkt vaak achteraf ‘Wat gebeurde daar nou in dat gesprek??’. ‘Voel en

zie ik dit wel juist?’ En ga je soms dan ook volledig voorbij aan deze heldere ingevingen?

Vooral omdat je je soms ook niet begrepen voelt als je dat wel doet of benoemt? 

 

Of dat je opmerkingen niet lijken te landen en jij je afvraagt of dit wel zin heeft om hier

überhaupt iets over te zeggen? Of durf je nog niet ten volle te benoemen wat er volgens

jou op het diepste niveau moet gebeuren?

 

Dit is wat je wil leren! Zodat jij je volle potentieel kan gaan inzetten voor jezelf en de ander!

Kern van de training
In het programma Deep Coaching word je je meer bewust van je lichaam en
energiesysteem en dat van de ander. Je leert jouw energiesysteem en de signalen van
je lichaam en intuïtieve vaardigheden herkennen, versterken en effectief inzetten. Je
begrijpt de relatie tussen je denken, je emoties en je lichaam beter en je kunt
de wijsheid hiervan ten volle benutten. Wanneer je samenwerkt met je lichaam en
jouw energiesysteem ben je tot veel meer in staat en komt je werkelijk potentieel tot
jouw beschikking. 
 

Voor wie?
Voor coaches, managers, adviseurs, trainers, begeleiders en professionals in contact
intensieve beroepen. Ideaal als je je verder wilt verdiepen in je vak en wilt groeien als
persoon. Écht een volgende stap in coachen, managen en begeleiden!
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Wat brengt deze training je?
 

In brede zin levert de training je een persoonlijke transformatie op.
Concreet leer je:
 

Situaties integraal analyseren vanuit verschillende theoretische kaders
Fysieke, (non) verbale, energetische en intuïtieve signalen die je hebt opgevangen
herkennen, interpreteren en inzetten in gesprekken
Werken aan stevig alignment met jezelf en je gesprekspartner(s)
Werken aan containment - minder overweldigd worden
Zicht op wat jij doet in contact met de ander (overdracht en tegenoverdracht 

      onder de loep)
Inzicht krijgen in kansrijke niveaus van interventie en in het effect van interventies
Kijken naar wat er eigenlijk aan de hand is, voorbij wat gezien en gezegd wordt
(diagnose verscherpen)
Interventies uit te voeren gericht op wat er speelt onder de oppervlakte van inhoud
en taak
Oog te krijgen voor onbewuste processen en verborgen patronen
Alertheid op signalen van je lichaam, energie, gevoelens en gedachten en die van de
ander
De relatie tussen het mentale, emotionele en lichamelijke brein kennen en benutten
Belemmeringen van jezelf en anderen gemakkelijker te herkennen en transformeren
Wat hulpbronnen zijn en hoe en wanneer je ze effectief inzet t.b.v. zelfregulatie
Jezelf verder te ontwikkelen als instrument ten dienste van individu en systeem
Je vrijer te voelen om jouw rol in te vullen zoals dat het beste bij jou past
hoe je met meer impact en effect gesprekken kunt voeren!

 

 

Je maakt écht een volgende stap in coachen, managen en begeleiden. 
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Werkwijze
 

De training Deep Coaching bestaat uit 6 dagen, verdeeld over 3 blokken van 2 dagen. 
Of je nu als manager werkt, begeleider of als coach, jouw eigen ervaringen binnen en buiten de

trainingsgroep zijn een middel om van te leren. Reflectie op deze ervaringen vergroot je
zelfinzicht en versterkt je vermogen om jezelf als instrument in te zetten en om meer effectieve

en betekenisvolle gesprekken te voeren.
 

Gedachtegoed
De basis voor dit programma is diverse soorten gedachtegoed. We putten hierbij uit verschillende
methoden en theorieën zoals systemisch blikveld en werken, kennis van de breinen/zenuwstelsel,
Somatic Experiencing®, het vroege ontwikkelingsstuk, diagnose stellen, werking van energie en

theorie over verschillende maskers.
 

Als cliënt/medewerker ervaren

Tijdens de training ervaar je zelf als cliënt/medewerker/etc. hoe het is om begeleid te worden,

aan de hand van eigen vragen of dilemma’s. Je leert op die manier ook je eigen invloedssfeer

beter kennen en ervaart de kracht en de impact van de verschillende interventietechnieken.

 

 Observeren

Je ziet de trainer aan het werk in demonstratiesessies. Ook observeer je tijdens sessies van

andere deelnemers. Na iedere sessie vindt een nabespreking plaats. 

 

Oefenen als begeleider

Daarnaast kun je oefenen met begeleiden en het voeren van gesprekken. Daarbij is veel

aandacht voor het werken met de energetische principes en de theoretische kaders. Je leert

keuzes te maken als begeleider en krijgt feedback op je aanpak.In de training staan uitproberen,

confronteren, humor en het volgen van energie centraal.

 

Een nieuw niveau van professionaliteit

Soms belemmeren mensen hun eigen potentieel via een bepaalde innerlijke houding en/of
gedachten. Door middel van praktische oefeningen, persoonlijke ervaringen en

huiswerkopdrachten ontwikkel je stap voor stap een nieuw niveau van professionaliteit, waarin je
je lichaam en intuïtieve vaardigheden als vanzelfsprekend meeneemt.
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Begeleiding
De training wordt begeleid door trainer Eline de Roo. In haar werk zijn het
vergroten van zelfvertrouwen, zelfinzicht, zelfverantwoordelijkheid en plezier
belangrijke speerpunten. Met haar invoelend vermogen en gave om af te
stemmen op jouw energiesysteem, geeft Eline je reflectie op jouw emoties,
blokkades en energiesysteem. Zo kun jij je oude patronen en overtuigingen
leren herkennen en loslaten en je leren afstemmen op jouw hoogste potentie.
Veel klanten en deelnemers spreken over diepgaande veranderingen wanneer
ze ontdekken wie ze zijn in wezen zijn.

 

Verblijf
De training vindt plaats in het sfeervolle Gasthuis Pension Via Quidam, een
voormalig Nonnenklooster in Vaassen. Een prachtig stille plek op de Veluwe
dichtbij A50 en A1. In de kosten van het verblijf zijn opgenomen: alle koffie/thee,
6 maal een heerlijk uitgebreide lunch van biologische streekproducten en het
gebruik van de verschillende zalen.



expand together

Training Deep Coaching

 
Praktische informatie

De training start 1x in het voorjaar en 1x in het
najaar
12 dagdelen; 3 blokken van 2 aaneengesloten
dagen
Voor aanvang van de training vul je een
intakeformulier in. Dat formulier is de basis voor
een telefonisch gesprek met Eline de Roo. In dat
gesprek bespreek je (werk)ervaring, je motivatie
voor deelname en je leerdoelen.
We beginnen om 9.30 (inloop met koffie en thee
vanaf 9.00 uur) en eindigt om 16.30 uur
Locatie Via Quidam, Pastoor Hagenstraat 2, 

     8171 AH Vaassen
De training- en verblijfskosten; 2450 euro
exclusief btw. Dit is inclusief het gebruik
van alle werkruimtes, koffie/thee en 6 maal een
heerlijk uitgebreide lunch van biologische
streekproducten.
De begeleiding is persoonlijk en kleinschalig. De
groep bestaat minimaal uit 4 maar maximaal uit 6
deelnemers!  Vol =Vol!
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen
naar: e.deroo@aucella.nl            
Heb je nog vragen, bel dan gerust 06-21534887

RESERVEER

JOUW 

PLEK

NU

e.deroo@aucella.nl

www.aucella.nl


