Deep Dive ACT

®

Deep Dive ACT® is een intensive die bestaat uit twee delen van twee dagen.
Afhankelijk van je instapniveau en wensen kun je beide delen los van elkaar volgen.
Rudie geeft zowel theoretische kennis op een echt verdiepend niveau en maakt dit
gelijktijdig zeer praktisch. Elke vraag kun je stellen, of het nu over jezelf of over een
cliënt gaat! Een geweldige mogelijkheid om van de co-founder rechtstreeks de meest
up-to-date informatie te krijgen over ACT®.

Voor wie is Deep Dive ACT® bedoeld?
Deze tweedaagse is bedoeld voor iedereen die enthousiast werkt met ACT en die
behoefte heeft aan meer.
Meer diepgang,
meer real life
voorbeelden,
meer kennis.
®

Jij kunt je coachee
niet verder begeleiden
dan je eigen bewustzijn
reikt. Het is daarom
belangrijk jij je eigen
patronen bewust bent
zodat je een zo schoon
mogelijke spiegel voor
je coachee kan zijn.

Praktische informatie
Jouw vraag staat centraal
• Het programma is van 10.00 tot 17.00 uur.
• Er is ruimte in deze groep voor maximaal
10 personen.
• Deep Dive ACT® wordt gegeven op ons
kantoor in Delft.
• De prijs voor een intensive is € 995,(excl. BTW) per persoon (inclusief lunch).
• Als je beide delen volgt is de totaalprijs
€ 1495,- (exl. BTW).

In Deep Dive ACT® staan jouw vragen centraal. Vragen over je eigen
profiel, vragen over een coachee en vragen over de dynamiek tussen
jullie. Want in een coachgesprek ontstaat een stevige dynamiek tussen jou
en je coachee.
Wat kan er gebeuren?
• Je schaduwdelen (door Jung de Anima en Animus genoemd) gaan
vaak stevig aan.
• Je projecteert delen van jou op je coachee en vice versa. De projectie
kan de vorm aannemen van overdracht en tegenoverdracht.
• En wat te denken van de invloed die jouw leeftijd heeft op de relatie
met je coachee?
• Je raakt het zicht kwijt en je verdwaalt in het doolhof van leeftijdsfasen,
typologieën en combinaties.
• En natuurlijk kunnen angst en schuld in je hele profiel opduiken.

Kennis en toepassing
Aan het einde van deze verdiepende duik in ACT® heb je je kennis en
inzicht verdiept en geordend. Dit geeft zowel inzicht als overzicht.
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