Vrouwengroep begeleider
Wil jij…
♥ thuiskomen in je lijf en je werk?
♥ Je plek innemen als voorganger in het belichaamd vrouwelijk leiderschap?
♥ Diepe transformatie en heling faciliteren bij je deelnemers?
♥ Ontdekken hoe je jouw energie schoon houdt bij groeps- en traumawerk?
♥ Een vitaal en stromend bedrijf opzetten, de juiste deelnemers ontvangen
én een f inancieel inkomen creëren dat een gezond en gevoed leven
ondersteunt?
Het snelgroeiende veld van vrouwentrainingen heeft enorme behoefte
aan wijze, inspirerende en vakbekwame professionals die hun deelnemers
mee de diepte in durven nemen en hen het licht in zichzelf kunnen laten
zien en herclaimen. Aan vrouwengroepbegeleiders die zowel praktisch als
theoretisch gedegen zijn opgeleid. En aan vrouwen hun eigen levensenergie
ten goede kunnen sturen, zodat zijzelf en
hun deelnemers niet leeglopen, maar gevoed
en voldaan een training uitstappen.
Dit is jouw uitnodiging om één van die
voorgangers daarin te worden!
Welkom bij Nederlands eerste geregistreerde
opleiding voor lichaamsgerichte
vrouwengroep begeleiders.

Janneke Robers
- I N STI TU UT VO OR DE KU NST VAN H ET VROUW-ZIJN

Introductie
Nederlands eerste 275 uurs geaccrediteerde opleiding
voor lichaamsgerichte vrouwengroepbegeleiders
rondom vrouwelijke energie, sensualiteit en
leiderschap.
Tijdens deze certif icering leer je hoe je als professioneel
vrouwengroepbegeleider op een diepgaande, ervaringsgerichte
manier deelnemers thuis brengt in hun lijf en hun vrouw-zijn. Je
ontdekt jouw vrouwelijk leiderschap en ontwikkelt een unieke
blauwdruk voor je bedrijf. Dit doen we via sensueel lichaams- en
ademwerk, taoïstisch energiewerk en krachtige visualisaties. Met
behulp van een duidelijk, gestructureerde en holistische methode
ben je in staat vol vertrouwen groepen in zelf-bekrachtigende,
transformationele processen te begeleiden. Op een manier die past
bij jou.
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Deze 9-maanden opleiding is gebaseerd op de drie pijlers van
het vrouwelijk leiderschap:
♥ Persoonlijke ontwikkeling: ontdek de kunst van je eigen
vrouw-zijn, energiebeheer en leiderschap
♥ Ervaringsgericht leren: ontwikkel je eigen materiaal en
begeleid daarmee direct je eigen deelnemers
♥ Embodied business- en marketing vaardigheden: start
een succesvol bedrijf dat bijdraagt aan en past bij jouw
leven
De kern van de opleiding ligt in het verstillen, voelen wat er te voelen
valt en verbinden met je eigen essentie alvorens je te verbinden met
de ander.
Of jouw deelnemers nu verlangen naar een diepere connectie
met hun partner, oude en niet-voedende patronen willen helen of
vrouwelijker, sensueler en aanweziger in hun lijf willen zijn, deze vier
stappen zijn essentieel voor hun transformatie. En dus voor jou om te
kunnen belichamen en onderwijzen.
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De opleiding in het kort:
♥ 18 trainingsdagen
♥ 2 examendagen met externe deelnemers
♥ 6 zustersupport ontmoetingen
♥ 6 online masterclasses
♥ 6 online businessclasses
♥ 5 oefen vrouwencirkels met eigen gemaakt materiaal
♥ digitale omgeving met videotrainingen,
huiswerkoefeningen en support materiaal
♥ opleidingswerkboek
♥ deelname aan de introductiedag en/of een intake
gesprek
→ Ontwikkel je vrouwelijk leiderschap
→ Vul je ‘dokterstas’ met diepgaande zelfgemaakte
oefeningen, praktijkervaring en doorleefde wijsheid
→ Start direct je eigen vrouwengroep
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Over je docent
Hoi, ik ben Janneke Robers.
Toen ik met dit werk begon, voelde het eervol, een tikje gedurfd
en een waanzinnig voorrecht om van mijn persoonlijke passie voor
vrouwelijk leiderschap een bloeiend bedrijf te creëren dat anderen op
diezelfde weg ondersteunt.
Maar het was ook alsof ik niet anders kon. Ik móest mijn gave om
het verborgene in vrouwen bloot te leggen en ze richting een heel
nieuwe bestemming te katapulteren -die van hun hart en yoni-,
professioneel inzetten.
Nog steeds wil ik vrouwen laten voelen hoe het is om thuis te komen
in hun lijf, sensualiteit en essentie. En welke ongelooflijke wijsheid,
sappigheid en bruisende energie daar voor hen voor het oprapen ligt.
Met de juiste technieken en vaardigheden zijn vrouwen namelijk de
meest zuivere krachtbron ter wereld. Wij zijn in staat een florerend
leven te creëren dat voedend is voor onszelf en de mensen om ons
heen. Ik geloof vurig dat dit is wat onze maatschappij nu nodig heeft:
krachtige, vrije, zelfbewuste, belichaamde vrouwen, verbonden met
hun hart én hun yoni.
Dat neemt niet weg dat ik vaak het idee had dat ik ‘zomaar’ iets
deed. Ik had destijds al meerdere coachopleidingen en internationale
vrouwentrainingen gevolgd, maar geen enkele studie had mij geleerd
een goede begeleider te zijn.
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“

Wie de kunst van haar eigen vrouw-zijn ontdekt,
ervaart dat het leven moeiteloos en licht kan zijn.
Ook in het duister.

Ik leerde anderen simpelweg oefeningen die mijzelf goed hadden
gedaan. Deelde visualisaties die mij inzicht hadden gegeven.
Gaf les zoals ik anderen dat had zien doen. Maar ‘ik’ ontbrak.
Regelmatig vroeg ik me af wat ik voor de groep deed. Ik miste het
vertrouwen, de steun en een helder stappenplan om op terug te
kunnen vallen als een groep vrouwen zich kwetsbaar en bereidwillig
voor me opende.
Nu, vijftien jaar later, weet ik wat het is om een ‘goede’ begeleider te
zijn. Eentje die zowel veiligheid als diepte biedt. Die het licht in de
ander ziet, zonder de duisternis uit de weg te gaan. En die volledig
zichzelf kan zijn in haar trainingen en de ander de ruimte geeft dat
ook te doen. Alleen zo kunnen we gelijkwaardig naast elkaar staan.
Ik creëer nu moeiteloos mijn eigen transformationele initiaties,
rituelen en programma’s. De vaardigheid en kennis die daarvoor
nodig is, leer ik je in deze opleiding. Zodat jij niet bleu voor een groep
zit, maar vol vertrouwen durft los te breken van hoe het hoort en je
eigen innerlijke stroom kan volgen. Ingetapt in de groepsenergie,
gevoed door de kosmos, gedragen door de aarde, gesteund door je
voorgangers en verbonden met jouw innerlijke wijsheid.
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”

Dit is de uitnodiging om jouw vrouwelijk leiderschap te ontwaken en
je plek in te nemen als lichaamsgericht vrouwengroepbegeleider van

“

je eigen groepen.

Iedere vrouw verlangt diepe, liefdevolle verbinding met haar lijf.
Iedere vrouw wil energiek, stralend en vol vertrouwen in het leven
staan. Maar weinig vrouwen hebben de praktische kennis en
effectieve vaardigheden om de kunst van hun eigen vrouw-zijn te
herinneren. Ontdek het zelf en geef het door in jouw groepen.

Ik heb de afgelopen drieëntwintig jaar op de Universiteit van Utrecht,
in New Yorkse congreszalen en Aziatische tempels de belichaming
van het vrouw-zijn onderzocht. Het resultaat zijn de acht kunsten van
het vrouw-zijn; een schatkaart met ervaringsgerichte oefeningen,
diepe wijsheden en krachtige transformaties die deelnemers helpen
vrouwelijk leiderschap te nemen over hun eigen leven. Dat betekent
dat ze krachtige keuze maken, gevoed vanuit hun hart en doorleefd
in hun lijf.
Maar let op! Deze kapstok (of methode als je wil) helpt je niet om mijn
schat te vinden. De wereld kent al genoeg kopieën. Ik begeleid je in
het ontdekken van jouw eigen schat. Jouw innerlijke stroom, wijsheid,
kwaliteiten en eigenschappen die maken dat jij een groepsbegeleider
kan zijn vanuit jouw eigen vrouwelijke energie.
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“

Alleen een leider die zichzelf kent, is in staat haar deelnemers te laten
ontdekken wie zij zelf zijn.

Vanuit die gedachte is deze opleiding voor vrouwengroepbegeleiders
ontstaan. Ik sta te popelen mijn kennis met je te delen en een
nieuwe lichting vrouwentrainers klaar te stomen. Want dat de wereld
krachtige en belichaamde vrouwelijke voorbeelden nodig heeft om te
kunnen helen is overduidelijk.

LIEFS EN TOT SNEL ,

Janneke Robers
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Wat kun je met deze opleiding?
1. Na deze opleiding ben je in staat vrouwengroepen te helpen helen
van schaamte, angst, verdriet en pijn rondom hun vrouw-zijn, terwijl
zij gelijktijdig hun eigen levenslust, sensualiteit en innerlijke stevigheid
herstellen.
2. Je hebt kennis van lijfwerk, ontwikkelingspsychologie en de
vrouwelijke en mannelijke energie. Je kan oude, niet-voedende patronen
thuisbrengen, nieuw inzicht bieden en hebt geavanceerde technieken in
huis om gedragsverandering te laten beklijven.
3. Je kan lichaamstaal lezen, herkent hoe deelnemers ‘vertrekken’ en hoe je
ze weer terug in hun lijf haalt. Je bent in staat om de wonden van het hart
te identificeren, hebt vaardigheden om dat hart op een helende manier te
openen en weet hoe je deelnemers eigenaarschap geeft over hun eigen
transformatie d.m.v. sensueel lichaams- en ademwerk .
4. Je beschikt over een helder stappenplan waarmee jij je eigen helende
oefeningen, visualisaties en programma’s creëert i.p.v. ze te kopiëren van
anderen. Hierdoor kun je met deelnemers meereizen naar hun rauwe
diepte, daar blokkades laten verzachten om ze daarna terug te brengen
naar hun eigen licht.
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5. Je kan vol vertrouwen intappen op de groepsenergie, doorziet de
dynamiek en kan daarmee werken i.p.v. je strak aan je eigen schema te
houden. Je volgt daarbij je innerlijke wijsheid, intuïtie en gevoel zonder het
doel van jouw programma uit het oog te verliezen.
6. Je weet helder je eigen grenzen en energie te bewaken en bent bewust
van jouw capaciteiten, zodat je jezelf niet overstrekt of weggeeft.
7. Als resultaat bloeien jouw deelnemers op; ze ervaren meer (zelf)
vertrouwen, durven meer sensualiteit toe te laten in hun leven, zijn zachter
naar zichzelf en hun omgeving en dat is fysiek zichtbaar.
8. Aan het eind van deze opleiding heb jij een eigen vrouwentraining
ontwikkeld en deelnemers begeleid die jou daarvoor willen betalen.
N.b. je wordt opgeleid tot het geven van vrouwengroepen. Niet
tot vrouwencoach, al kun je de oefeningen en methodieken wel
gebruiken in 1-op-1 sessies of trajecten.

“

Het is essentieel dat vrouwen zich tijdens een training niet alleen
prettig in hun lijf, leven en liefde voelen, maar dit vooral in hun
dagelijks leven kunnen ervaren. Dit vraagt het wakker maken
van een groter innerlijk bewustzijn dat de veilige bedding van de
training overstijgt.
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Kerngedachten van de opleiding
1. We gaan uit van het idee dat iedere vrouw heel en
compleet is. De transformatie ligt niet in het streven
naar verbetering, maar in het liefdevol weghalen van
blokkades, ingesleten patronen en angsten rondom onze
vrouwelijke essentie, zodat we weer kunnen herinneren
wie we werkelijk zijn: stralende, levenslustige, liefdevolle,
krachtige en sensuele vrouwen.
2. Dualiteit geeft spanning en de acceptatie daarvan
brengt ontspanning. Mannelijk en vrouwelijk, licht en
duisternis, hemel en aarde gaan steeds hand in hand. We
kunnen niet het ene na streven, terwijl we het andere
negeren. Daarbij zoeken we niet naar een ultieme
balans, maar naar flexibel kunnen bewegen tussen
de polariteiten, zodat we op ieder moment het meest
voedende kunnen inzetten.
3. Veiligheid is de basis voor iedere transformatie. We
leren alleen als ons lijf fysiek en geestelijk in staat is
zich te openen. Dit is een proces van ont-moeten, onthaasten, ont-laden. Pas daarna zijn we in staat op te
laden, te helen of te veranderen.
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Wat maakt de opleiding zo krachtig?
Focus op eigenheid, praktijkervaring en direct starten
Er zit een aangeboren lerares, wijze healer, shaman of medicijnvrouw
in jou. Daar hoef je niet over te twijfelen. Je hoeft enkel dat deel in
jou uit te nodigen en te verstevigen met kennis en ervaring. Dat leer
je door te doen. Daarom oefen je vanaf de eerste module met eigen
deelnemers en vul je jouw ‘doktertas’ met zelf ontwikkeld materiaal.
Ik leid je dan ook niet op tot een Janneke-kopie, maar ik geef je een
helder stappenplan hoe je tot je eigen materiaal en workshops komt.
Zo bouw je direct aan je vertrouwen, ontwikkel je je eigen manier
van lesgeven en verstevig je jouw innerlijke kwaliteiten. Je sluit de
opleiding af met een zelfgemaakte training. Uitstellen is er niet meer
bij. Na je examen kun je gelijk je eigen groep starten!

Persoonlijke energiebeheer
Een belangrijk onderdeel van deze opleiding is persoonlijk
energiebeheer. Vrouwen hebben vaak de neiging te veel te
geven, zorgen of dragen voor een ander. Dat is voor zowel de
begeleider als de deelnemer niet functioneel. De één neemt te
veel verantwoordelijkheid op zich. De ander mist autonomie en
blijft daardoor ongewild afhankelijk van de begeleider. Daarom
is het essentieel heldere grenzen te hanteren rondom zelfzorg,
eigenwaarde, persoonlijke energie en autonomie. Alle vier de
onderdelen komen uitvoerig aan bod.
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Zustersupport
Dit vrouwenwerk is persoonlijk. We zetten onszelf, ons verhaal, onze
geschiedenis en energie in ten diensten van de ander. Dat maakt
kwetsbaar. Dat proces van naar binnen keren, intapen in je eigen
wijsheid en daarmee naar buiten komen kan snel eenzaam zijn. Dat
is jammer en onnodig. Daarom maak je tijdens de eerste lesdagen
kleine zuster-support groepjes van 4 à 5 vrouwen met wie je tussen
de lesdagen door samenkomt. Samen vorm je een veilige haven om
met elkaar te delen, helen, spiegelen en te oefenen. Tegelijkertijd
is het ook de plek waar jij jouw successen viert, waar je toegejuicht
wordt en waar je steun mag ontvangen als je het even niet meer
weet. Je doet het wel zelf, maar niet alleen.

Docentenopleiding vrouwengroepbegeleider

|

pagina 14

Embodied marketing en belichaamde business strategieën
Je kunt nog zo’n vakvrouw zijn, maar zonder bedrijfs- en marketing
vaardigheden is het lastig je groepen vol te krijgen. Vandaar dat ik
gedurende de opleiding steeds mijn kennis, persoonlijke verhalen,
worstelingen en successen met je deel. Zowel in de live dagen als
tijdens speciaal daarvoor geplande online businessclasses. En nee,
dat zijn geen holle lesjes bedrijfskunde. In deze sessies onderzoeken,
voelen, ervaren en oefenen we hoe je embodied marketing en
belichaamde business strategieën kan inzetten om het resultaat te
krijgen waar jij naar verlangt.
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Structuur van de opleiding
Het hart van deze opleiding is de multidimensionale dynamiek
tussen de drie vrouwelijke krachtcentra {hoofd, hart, yoni} en de
mannelijke en vrouwelijke polariteit. De technieken {sensueel
lichaams- en ademwerk, taoïstisch energiewerk en bekrachtigende
visualisaties} omvatten dit hele spectrum en werken in op de hele
essentie van iemands vrouw-zijn.
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De opleiding is opgedeeld in zes blokken van zes weken.
Iedere module bouwt voort op de vorige. Hiermee bouw je een stevig
fundament voor je persoonlijke en professionele beoefening als
vrouwengroepbegleider.
Module 1: Vier je verlangen en land in je lijf
Module 2: Ontwaak je sensualiteit
Module 3: Voed je vrouwelijk vuur
Module 4: Heel je hart
Module 5: Eer je expressie
Module 6: Toon jezelf
Examendagen: Omarm je godinnelijke essentie
Iedere module is opgedeeld in drie verschillende onderdelen. Zo
maak je telkens vanuit de drie vrouwelijke krachtcentra -hoofd, hart,
yoni- het thema eigen, oefen je direct met het ontwikkelen en geven
van programma’s en vul je tegelijkertijd een gereedschapskist met
zelfbedachte oefeningen.

Week 1 en Week 2
Het hoofd: Begrip van westerse ontwikkelingspsychologie, hoe
deze zich in het lijf toont en laat ervaren in combinatie met oosterse
f ilosof ie stelt je in staat patronen en innerlijke conflicten bij
deelnemers waar te nemen, uit te leggen en interventies te plegen.
Week 1 start met een online masterclass over het desbetreffende
thema. Daarna heb je twee weken om het lesmateriaal eigen te
maken: literatuur, video-oefeningen, werkboek en zelf reflectie. Zo
ontdek je hoe dit thema bij jou persoonlijk speelt, wat je hierin te
leren, te helen en een toekomstige deelnemer te bieden hebt.

Docentenopleiding vrouwengroepbegeleider

|

pagina 17

Week 3
Het hart: Theorie is niets zonder ervaring. Je leert door te doen.
Daarom duik je in week 3 tijdens de lesdagen met elkaar de diepte
in. Je oefent, ontleedt, deelt, ervaart en heelt. Je ontvangt initiaties
rondom het desbetreffende thema. Daarnaast koppel je telkens dat
wat jij zelf ervaart aan hoe je dat kan gebruiken om een ander mee
of in te begeleiden, zodat je in staat bent om zelf programma’s te
ontwikkelen, flexibel in te spelen op vraagstukken waar deelnemers
mee komen en een ruimte en/of energie te creëren waarbinnen
de groep zich veilig en gedragen genoeg voelt om te openen en te
transformeren.
Een voorbeeld: je belangrijkste leerervaring tijdens de trainingsdagen
was hoe je uit de versmelting met een ander kunt komen. Thuis
maak je een eigen oefening ( je traint jezelf in het creëren van nieuwe
ervaringen) waarbij je vriendinnen een vergelijkbare ervaring geeft. Je
bedenkt bijvoorbeeld een massage oefeningen waarin je iemand laat
voelen hoe het is om helemaal verzwolgen te worden in de aanraking,
vervolgens neem je afstand, zodat ze de ervaring van ‘uit verbinding
zijn’ hebben en dan raak je ze precies op de gezonde grens aan. Dan
neem je die workshopervaring mee naar je zustersupport groep
en laat je hen voelen (weer in een zelf gemaakte oefening) wat jij
ervaarde tijdens het lesgeven aan de vriendin. Dit kan een heel
andere ervaring zijn dan het versmelt-proces. Bijvoorbeeld hoe het is
om met de grenzen van deelnemers te werken.
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Week 4 t/m 6
De yoni: Daadwerkelijke verandering vraagt integratie en
toepassing, zodat je het geleerde op een diepere laag eigen kunt
maken en je eigen uniciteit daar aan kan toevoegen. Dit doe je op
drie lagen: persoonlijk, als groepsleider en als deelnemer van een
zustersupportgroep.
Persoonlijk reflecteer je de laatste dagen van week 3 op de lesdagen:
wat heeft je ten diepste geraakt? Die ervaring gebruik je om in week
4 een oefening mee te maken voor een klein groepje dierbaren
(vriendin, zus, partner) of deelnemers van maximaal 6 personen,
waarna je die nieuwe ervaring weer als basis gebruikt voor een miniprogramma dat je in week 5 of 6 deelt met je zustersupport groep.
Je zustersupportgroep bestaat uit 4 of 5 medecursisten waarmee
jij iedere maand een dagdeel bij elkaar komt om uit te wisselen, te
oefenen, te leren van elkaars zelf gemaakte oefeningen en elkaar te
spiegelen en te stimuleren.
Daarnaast is er in week 5 een online businessclass. Hierin is ruimte
voor vragen, krijg je embodied business vaardigheden mee en kijken
we naar de ontwikkeling van je eigen programma.
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Wat leer je in de 6 modules?
Blok 1: Vier je verlangen en land in je lijf
1.

Veiligheid, verbinding en bedding (spaceholding)

2.

Vrouwelijk leiderschap versus lidmaatschap

3.

Plek nemen voor en in de groep

4.

Doelen stellen vanuit vrouwelijke verlangens ipv mannelijke
manifestatie

5.

De dualiteit van de mannelijke en vrouwelijke energie, de
gezonde en ongezonde kant daarvan en hoe je deze kunt
inzetten in transformatie processen

6.

Werken met in en uit het lijf vertrekken

7.

Lichaamsgericht werken

8.

De basisprincipes van ademhalingswerk en hoe je deze kunt
inzetten bij transformatieprocessen.

9.

De drie stadia van het vrouw-zijn

10. De polyvagaal theorie

Blok 2: Ontwaak je sensualiteit
1.

De kracht van sensualiteit

2.

De kunst van bekrachtigende visualisaties.

3.

Persoonlijk energiebeheer in / voor / met de groep

4.

Het werken met emotionele flexibiliteit en emotionele
processen

5.

Basisprincipes van het systemische werk & gestahlt techniek

6.

Het activeren van lichaamsdelen en -wijsheid

Blok 3: Voed je vrouwelijk vuur
1.

Het voedende en verwoestende vuur van het vrouwelijke

2.

Het (on) gezonde mannelijke in het vrouwelijke

3.

Het helen van de moederwond (systemisch werk)

4.

Grenzen en grensoverschrijding

5.

Werken met schaduwkanten: Van suffering naar energie

6.

Opbouw, structuur, tijdsbeheer en resultaat zonder
resultaatgericht te werken

Blok 4: Heel je hart
1.

Transf iguratie kracht van het hart

2.

Het pijnlichaam en hoe hiermee te werken

3.

Containen versus versmelten (gezonde sensitiviteit)

4.

Het werken met en eren van de flow van de groep

5.

(Ver)binding versus bonding en het krachtenveld hiertussen

6.

groepsdynamica
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Blok 5: Eer je expressie
1.

Omgaan met schaamte

2.

Gebruik van stem, klank en spraak

3.

Het naar buiten brengen van jouw innerlijke wijsheid

4.

Het creëren van rituelen

5.

Ontwikkel jouw unieke stijl van lesgeven

6.

De creatieve kruisbestuiving van verschillende vormen van
feminine embodiment

7.

Basisprincipes van massage

Blok 6: Toon jezelf
1.

Jezelf durven neerzetten vanuit je eigen grootsheid

2.

Het hogere perspectief

3.

Werken vanuit het lege midden en in contact met jouw bron
en de aarde

4.

Spontaniteit en intuïtie (volgen en leiden)

5.

Energetisch de groep dragen en hoog houden

6.

Rondmaken, afsluiten en transformatie bestendigen
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Vanaf module twee ga je aan de slag met het ontwikkelen van je
eigen training. Deze bestaat uit vier avonden van 2,5 uur met een
overkoepelend persoonlijk thema, waarbij de eerste vijf kunsten
van het vrouw-zijn jouw kapstok zijn. Deze uitgewerkte training is
onderdeel van je eindexamen.

Eindexamen
Het eindexamen bestaat uit een testingdag (zaterdag) en een
presentatiedag(zondag).
De testingdag is gericht op wat jij als professioneel
vrouwengroepbegeleider in huis hebt. Samen met je
zustersupportgroep begeleid je een 2,5 uur durende workshop
voor externe deelnemers en medecursisten. Je verzorgt het hele
programma van doel, structuur, voorbereiding en begeleiding.
Daarnaast lever je van te voren je uitgewerkte training in waarop
je die dag feedback krijgt. De presentatiedag is gericht op je
persoonlijke ontwikkeling. Je presenteert aan je medecursisten jouw
persoonlijke ontwikkeling tijdens deze opleiding op een manier die
passend is voor jou. We sluiten af met een feestelijke certif icering.
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Voor wie is deze opleiding geschikt?
Deze opleiding is voor professionals die voelen dat het magische
transformatie werk van vrouwencirkels in hun bloed zit. Die in al hun
vezels voelen dat het hun roeping is dit werk door te geven en bij te
dragen aan de heling van het vrouwelijke in deze wereld. En voor hen
die weten dat dit alles stevige, aardse en lichamelijke gronding nodig
heeft.
Je bent coach, therapeut, trainer, lichaamswerker, yogini of docent en
wil je specif iceren in het begeleiden van vrouwengroepen.
Of je bent iemand die al vrouwentrainingen geeft en wil je
psychologische kennis en/of spirituele wijsheid verdiepen en/of beter
worden in je eigen energiebeheer en/of je les of bedrijfsvaardigheden
professionaliseren.
Wie je ook bent, een vereiste is dat je ervaring hebt met het
begeleiden van mensen, op wat voor vlak dan ook, persoonlijke
ervaring hebt met vrouwenwerk en de intentie hebt dit professioneel
te gaan inzetten.
Benieuwd of dit iets voor je is? Maak een afspraak voor een intake
gesprek via www.jannekerobers.nl
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Voor wie is deze opleiding niet geschikt?
Dit is geen coachopleiding. Natuurlijk komen de oefeningen, rituelen
en initiaties die jezelf ontwikkeld ook in persoonlijke trajecten goed
tot haar recht, maar deze opleiding is niet gericht op individueel
werken. Je leert ook geen coachingsvaardigheden.
Deze opleiding is ook niet geschikt om je eigen trauma’s op te
lossen. Ja, we doen helend werk en je maakt een eigen proces door,
maar dit staat altijd in dienst van het leren begeleiden. Wil je géén
vrouwengroepen geven, maar wel graag de diepte in? Kijk dan eens
bij mijn jaarprogramma Voluit vrouw-zijn.
Deze opleiding is ook niet voor diegene die geloven dat spiritualiteit
en een succesvol bedrijf leiden niet samen gaat. Of voor vrouwen het
‘voor de leuk’ erbij willen doen of vrouwencirkels zien als hobby. Deze
opleiding richt zich op (toekomstige) professionals die willen dat hun
werk bijdraagt aan een gezond en gevoed leven.
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Hoe rechtvaardig je deze investering?
een succesvol bedrijf opbouwen vraagt aandacht, toewijding en hard
werk. Er zijn geen afkortingen naar de top. Wel zijn er technieken en
vaardigheden waardoor dat harde werken op een vrouwelijke manier
kan. Vol plezier, steun, vertrouwen en sensualiteit. Die deel ik met
genoegen met je.
Als je de opleiding volgt, zoals ze is opgebouwd en het huiswerk
vol overgave maakt, heb je na af ronding ontzettend veel waarde én
een zelfontwikkelde training in huis. Je bent dus direct in staat je
investering terug te verdienen door deze aan te bieden. Voor een
avondcyclus kun je tussen de € 400,- en de € 1.400,- vragen. Voor een
meerdaagse retraite, online training of jaarprogramma kun je, zoals
ik, € 700,- tot € 4.700,- voor vragen. En hoewel ik je niet opleid
tot 1-op-1 werk kun je met de modules ook persoonlijke trajecten
ontwikkelen van € 600,- tot € 1.600,-. Je investering betaalt zich dus
direct terug.
Ik kan je niet beloven dat je dit lukt. Dat is geheel aan jou. Maar als
je een duidelijke doelgroep kiest die bij je past, vol enthousiasme je
wijsheid deelt en zakelijk omgaat met je kennis én je waarde is het
heel goed mogelijk om een succesvol bedrijf op te bouwen met dit
helende vrouwenwerk.
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Veel gestelde vragen
Moet ik gelijk een locatie huren om trainingen te geven?
Nee dat hoeft niet. Je kunt de avonden bij jezelf of een deelnemer
thuis organiseren. Je kan ook een online avond geven. Ik raad je
aan om beiden uit te proberen, zodat je ervaart wat jij prettig vindt.
Online kan even effectief zijn als live op locatie (bij jou thuis of in een
gehuurde plek), al vraagt het wel een andere afstemming. Online
betekent dat je vrij bent van locatiekosten, reistijd en op iedere plek
van de wereld kunt werken. Een vaste locatie maakt het programma
tastbaarder, de onderlinge relatie voelbaarder en de energie
gevulder.

Moet ik deelnemers aanraken of raken zij elkaar aan?
Ik train je op zo’n manier dat je deelnemers een belichaamde
ervaring kan bieden op afstand (op locatie of virtueel). Dat
betekent dat ik je leer hoe je jouw deelnemers meeneemt in de
diepte van hun eigen lijf en daar hun eigen proces te ervaren met
bijvoorbeeld krachtig adem- en lijfwerk, visualisaties, geluid- of
bewegingsoefeningen. Het voordeel hiervan is dat jij niet je energie
‘kwijtraakt’ in het begeleiden en je deelnemers meer eigenaarschap
over en vertrouwen in hun eigen proces krijgen. In de live lesdagen
zitten echter wel massages en aanrakingsoefeningen. Deze zijn
bedoeld om het geleerde te verankeren in het lichaam en zijn altijd
zo vorm gegeven dat ieders grenzen gerespecteerd worden.
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Is opleiding vrouwengroepbegeleider geaccrediteerd?
Deze opleiding is als beroepsopleiding geregistreerd bij het CRKBO;
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Deze opleiding voor
vrouwengroepbegeleiders is een unieke combinatie van oosterse
f ilosof ie, westerse psychologie en lichaamsgerichte methodieken en
biedt een holistische aanpak. Het begrip van neurobiologie, fysiologie,
psychologie in samenwerking met de krachtige, lichamelijke
oefeningen en vaardigheden maakt dit een unieke manier van
integrale heling dat je niet zo maar ergens anders vindt. Vandaar ook
dat we niet zijn aangesloten bij een specif ieke beroepsopleiding. Je
hoeft niet, zoals een psycholoog of fysiotherapeut, gecertif iceerd te
worden om dit werk te geven.

Wat houdt de certificering in en wanneer krijg ik die?
Als je alle live dagen hebt mee gemaakt, alle online sessies, video’s,
lesmateriaal en oefensessies hebt volbracht en het gevraagde
huiswerk hebt ingestuurd, ontvang je een certif icaat voor een 250uurs opleiding voor vrouwengroepbegeleider van het Instituut voor
de kunst van het vrouw-zijn getekend door Janneke Robers. Dit
geeft je het recht om het bijbehorende logo en de accreditatie te
gebruiken bij de promotie van je eigen trainingen en workshops.

Word ik of de investering van mijn klanten na deze opleiding
vergoed door de zorgverzekeraar?
Nee. Ik leid je op tot zelfstandig opererend Vrouwengroepbegeleider
die onafhankelijk van de zorgverzekeraar kan opereren.

Ik heb al meerdere opleidingen en certificeringen gedaan. Wat
maakt deze bijzonder of anders?
De meeste opleidingen focussen puur op een methode of techniek.
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Deze opleiding zorgt ervoor dat je daarnaast ook daadwerkelijk
aan de slag gaat. Dat je niet alleen werkvormen leert, maar ook het
vertrouwen en de ervaring opbouwt die nodig is om je wijsheid
professioneel in te kunnen zetten en direct vrouwengroepen te
kunnen begeleiden. Je ontwikkelt je professioneel, persoonlijk en
bedrijfsmatig.

Kan ik de kosten als opleidingskosten opvoeren?
Ja. Je kan de kosten opvoeren in je bedrijfsadministratie. Dit
vermindert, vanwege je winstbelasting, de totale kosten met een
ongeveer een derde.
Heb je (nog) geen eigen bedrijf? Overleg met je boekhouder of
je de kosten bij je jaaraangifte kan opvoeren onder het kopje
opleidingskosten.

Wat is de geschatte tijdsinvestering van deze opleiding?
275 uur verspreid over 9 maanden waarvan
148 uur opleiding en examendagen
24 uur zustersupport ontmoetingen (6 x 4 uur)
20 uur online master- en business classes (10 x 2 uur)
12,5 uur oefen-sessies met eigen deelnemers (5 x 2,5 uur)
72 uur zelfstudie (literatuur, voorbereiding, reflectie en schrijven van
je eigen training)

Ik weet niet zeker of dit de juiste opleiding is voor me. Hoe
beslis ik dat?
Neem de tijd om deze syllabus door te nemen. Je meeste vragen
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zullen hierin beantwoord worden. Volg de introductiedag om een
goede indruk te krijgen van de opleiding. Heb je deze gemist? Mail
me voor een intake gesprek.

Wat zijn de annuleringsvoorwaarden?
Deze opleiding werkt net als een universitaire opleiding. Dat betekent
dat je niet zomaar kunt stoppen, omdat je weerstand ervaart, geen
zin meer hebt of een andere richting op wil. Dit werk gaat diep. Het
vraagt een duidelijke investering van tijd, energie en f inanciën en
zorgt mede daardoor voor een stevige transformatie op persoonlijk
en professioneel vlak. Restitutie na aanvang is dan ook niet mogelijk.
Mijn programma’s hebben een heel hoog slagingsgehalte.
Deelnemers zijn ontzettend geëngageerd, verbonden en ook bij
innerlijke blokkades of externe moeilijkheden vinden we bijna altijd
manieren om de energie weer te laten stromen tot aan het eind van
het programma.
Mocht er toch om wat voor reden dan ook iets zijn waardoor je de
opleiding niet kan af maken, neem contact met me op. Lees de
algemene voorwaarden hier
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Interesse?
Wil jij een steengoede vrouwengroep begeleider worden, direct
een eigen programma maken en deze energetisch, inhoudelijk én
organisatorisch succesvol maken?
Klik op de button en bel direct voor een gratis intake gesprek
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