Reacties
van deelnemers
De workshop van Peter Bernardt
was zeer vervullend:
-Ik heb de beste landkaart gekregen
die er bestaat op het vlak van de
groepsdynamiek.
-Ik heb ervaren dat alles van mij er
mocht zijn: zelfs mijn rauwste agressie en emoties. Het feit dat ik dat in
een groep kon inbrengen, zonder dat
daar over werd geoordeeld gaf heel
veel vertrouwen.
Charel van Deursen,
Docent en teamleider
middelbaar onderwijs
Ik kijk terug op een mooie, intense,
inspirerende workshop. Bijzonder
om naast de theorie ook zelf te ervaren wat de kracht is om verbonden
te zijn met mezelf, dit te verkennen
in het hier-en-nu en daarnaast verbinding te ervaren met de anderen.
Larissa Oostenrijk
Na meer dan 10 jaar ervaring als
‘Systemic Dialogue Practitioner’ bij
vraagstukken voor grote organisaties heeft de SOT training mijn inzicht en ervaring op een aantal punten significant verdiept. SOT biedt
mij een concreet antwoord op de
vragen ‘Hoe kom ik veilig en effectief
door de Crisis of Breakdown? en
door de Crisis of Re-Entry?’. Tevens
biedt SOT mij een elegante shortcut
naar ‘open mind – open heart’ communicatie. Ook op persoonlijk vlak
heb ik genoten en weer een paar
kleine stappen gezet. Hartelijk dank
voor deze unieke ervaring!
Dirk Devos
Founder FreshOrange
Bedankt dat je me in aanraking hebt
gebracht met SOT, ik ben hier heel
blij mee en heb er erg veel aan. Nu al
heeft het invloed gehad op een training die ik gegeven heb. Erg mooi!
Guzi Nold Trainer

Functional Subgrouping
In november 2011 wordt
opnieuw de zeer inspirerende
workshop
Functional Subgrouping
aangeboden in Amsterdam
volgens de werkwijze van

Systems Oriented Training
De SOT-manier van communiceren, is een uiterst krachtige en
respectvolle werkwijze, waarbij je wordt uitgenodigd heel direct vanuit
je beleving in het ‘hier & nu’ te reageren.
Het nodigt uit tot diepgaand persoonlijk werk.
Tussen de groepsleden ontstaat een interactie die gericht is op
het onderzoeken van overeenkomsten en het integreren van
verschillen.
Dit verkleint de kans op verwijdering door conflict.
De communicatie die zo ontstaat is heel authentiek.
De focus in deze workshop ligt op persoonlijke ontwikkeling, de
ervaring leert dat het ook bijdraagt aan professionele ontwikkeling en
begrip van groepsprocessen.
SOT heeft zijn oorsprong in groepstherapie, maar kent een brede
toepassing, waardoor het ook zeer geschikt is voor taakgerichte groepen
in organisaties en bij 1:1 begeleiding.
De workshop, gefaciliteerd door Peter Bernhardt, is ervaringsgericht
van opzet, opdat je aan den lijve ondervindt wat het effect
van de werkwijze is.

“Door de directe ervaring en de professionele begeleiding leerde ik meer
over groepsdynamica èn verdiepte
mijn eigen proces. Een prachtige
combinatie!”
Helena Kwaaitaal
Trainer, coach, therapeut
“Ik heb enorm genoten van de workshop. Vind het altijd vreselijk eng en
tegelijkertijd inspirerend en fascinerend om aan een groep deel te nemen. De manier van werken bevalt
heel goed, het legt zo mooi bloot wat
er in groepen gebeurt.”
Nora Goud
"Voldaan kijk ik terug op een inspirerende workshop. Bijzonder hoe we
als groep meer en meer in het hieren-nu konden 'zijn' en opener werden, onder de professionele begeleiding van Peter Bernhardt. “
Tanja Mars / TAOS
Trainer, coach, therapeut
“ Ik vond het zeer indrukwekkend
om drie dagen lang op procesniveau
te communiceren”.
Harriët Ordelman
Trainer, Coach

Als je nog vragen hebt, voel je
vrij om contact op te nemen met
Lotte Paans
Veerstraat 142
6701 DZ Wageningen
06 44 63 85 85
0317 418328
Kijk ook op de websites:
www.peterbernhardt.com
www.systemscentered.com

lottepaans@xs4all.nl
www.lottepaans.nl
Stel je geen prijs op het ontvangen van
toekomstige aankondigingen,
stuur dan een mail naar bovenstaand adres

Workshops 2011
o.l.v. Peter Bernhardt
Amsterdam

De kosten
€ 350 1e keer
€ 300 volgende keer
€ 500 organisaties
De bedragen zijn ex BTW

Najaarsworkshop
november 2011
5 dagdelen
4 november 18.30-22.00
5 november 9.30-18.00
6 november 9.30-17.00

