- coachen vanuit diepe systemische verbinding -

Masterclass
Transfer Coaching
De ontwikkeling van systemische intelligentie en daarmee het werken ermee gaat
steeds verder en dieper. Dit jaar verzorgt Bertus Gazenbeek een masterclass Transfer
coaching® voor ons met als focus diepe systemische sensibiliteit. In deze masterclass
leert hij jou de systemische sensibiliteit dieper te benutten, hoe jij jouw lichaam als
instrument kan opstellen en, hoe je goed voor jezelf kan zorgen als je vaker systemisch
coacht. Kortom een zeer rijke masterclass. die Bertus dit jaar exclusief voor ons geeft.
Schrijf je snel in want er zijn een beperkt aantal plaatsen.
Transfer Coaching

Dag overzicht

Steeds meer mensen ontdekken de waarheid
van het lichaam. Het lichaam draagt al onze
herinneringen en ervaringen als energie met zich
mee. In deze energieën liggen al onze problemen
(data) maar vaak ook de oplossing of het inzicht tot
een oplossing. Als coach kan je met deze energie in
contact gaan of de energie (tijdelijk) overnemen en zal
het inzicht of de oplossing zich vanzelf aandienen.

In deze tweedaagse zal Bertus Gazenbeek je
meenemen in de door hem ontwikkelde transfer
coaching. In deze twee dagen zal er veel ruimte zijn
om samen te oefenen en te leren vertrouwen op de
waarheid van het lichaam. Als deelnemers ga je op
de transfer manier met elkaar oefenen en elkaar
coachen. Bertus zal zijn ervaring met je delen en je
leren wat het lichaam je te vertellen heeft. Aan de
hand van casussen en ervaringen zal de methodiek
worden uitgelegd en door de deelnemers kunnen
worden geoefend en ervaren.

Voor wie
Transfer coaching is zowel voor de gevorderde als
beginnende coach zeer geschikt. Deze manier van
coachen vereist in principe geen theoretische
achtergrond. Het is een manier van coachen die
volledig vanuit verbinding en het voelen wordt beleefd
en uitgevoerd. Het durven en kunnen verbinden met
de ander is de spil van deze methodiek.

- Jouw trainer is Bertus Gazenbeek Bertus Gazenbeek beschikt over een breed scala aan talenten en vaardigheden op uiteenlopende
terreinen, variërend van sport en beweging tot spirituele hooggevoeligheid. Bertus brengt deze
kwaliteiten op een unieke en betrokken manier bij elkaar. Door een helder zicht op de onlosmakelijke
verbinding tussen lichaam en geest en hoe deze samenhangen met de systemen waarin wij leven,
brengt hij inzicht en oplossingen. Hoe vaak lopen we niet vast in pogingen om blokkades op te ruimen?
Hoe hopeloos kunnen de dingen soms lijken? Juist daar toont Bertus zijn bijzondere kracht. De combinatie van inzichten uit de ongeziene wereld met praktisch psychologisch inzicht en zijn uitgebreide
kennis van (familie-)systemen brengt hij samen tot nieuwe, vaak verrassende inzichten. Die kennis
gebruikt Bertus in zijn oplossingsgerichte Transfer coaching. Transfer coaching is een door Bertus
ontwikkelde manier van coachen. Bij deze manier van coachen maakt Bertus contact of neemt de
energie die iemand bij zich draagt over. Vanuit dit contact of overname kan Bertus informatie naar
boven halen die tot vaak zeer verrassende oplossingen leidt.

- Jouw begeleiders zijn Paul Zonneveld en Martin Breed Paul Zonneveld
Paul Zonneveld (1961) heeft meer dan 25 jaar actieve ervaring in het bedrijfsleven en vervulde daar verschillende
leiderschap posities in sales, B2B, training & development. Sinds 2003 is hij zelfstandig leiderschap consultant
en executive coach en begeleidt hij leiders en organisaties in transformatie processen, team alignment en
post-fusies. Mensen en organisaties de pracht van hun potentieel laten zien en ten volle benutten is zijn Life Purpose. “Sharing is growing” is zijn motto en passie. Verbinding, impact, integriteit, lef en compassie zijn zijn kernwaarden. Hij is een internationaal gecertificeerde NLP trainer, familie en organisatie opsteller. Paul geeft al
meer dan 12 jaar opleidingen over systemisch waarnemen, opstellen en managen in organisaties. Zijn klanten
bewegen zich in vele branches, zowel nationaal als internationaal.

Paul Zonneveld

Martin Breed
Martin Breed(1959) heeft ruim 35 jaar ervaring in de zorg in uiteenlopende functies van verpleegkundige tot
directeur. Vanaf 2001 heeft hij zijn eigen bedrijf, Breed Interim management, coaching en training. Zijn focus bij
zowel de managementopdrachten als in trainingen en coaching ligt op de onderstroom, cultuur en transformatie. Kernwaarde is dat Martin er van overtuigd is dat ieder mens recht heeft op een plek in de maatschappij,
ongeacht de overtuiging, afkomst of levensvisie van die persoon. Hij wil hier aan bijdragen door voorwaarden
te creëren waardoor de mensen in staat zijn die plek in te nemen. Martin werkt als interim manager vooral in de
zorg, zijn trainingen en workshops worden bezocht door een breed publiek uit velerlei branches.

Martin Breed

Reacties van deelnemers:
Ik heb beleefd : het volgen
van je gevoel, benoemen
wat er is. Ik heb geleerd :
complexen zijn op een
andere manier ook aan te
pakken dan analytisch. Ik
ben geraakt door de
openheid en liefde in het
collectief.

Heerlijk helder
heengaan, onderzoeken,
verkennen, ontvlechten,
opruimen om daarna
weer zacht te landen in
hier en nu. Ik neem mee
simpele, pure en krachtig
tools om dit anderen ook
te laten ervaren.

Vandaag heb ik al
kunnen toepassen
wat we de afgelopen
dagen geoefend
hebben. Gaf veel
inzicht en bevestiging.

Nu snap ik: vertrouwen
vertrouwen vertrouwen!
En zo simpel is het. Wat
een sensatie. Blij en zeer
dankbaar.

Praktische informatie :
			
			

Aantal deelnemers: 	20
Investering:	€ 815,- (plus € 65,- arrangementskosten

			
Wanneer:
			
ÓF:
			
Waar:
			
Aanmelden voor April:
			Aanmelden voor November:
				

3 & 4 april 2018
28 & 28 nov 2018
Heart House te Bussum

Klik hier
Klik hier
Alle bedragen zijn exclusief BTW.

