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Natuur in Begeleiding

Begeleiden en coachen in natuur en tuin
Wil jij met behulp van natuur en tuin mensen stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor hun persoonlijke groei en ontwikkeling? Dan
is deze opleiding iets voor jou. Je leert dat wat de natuur biedt in te
zetten in begeleiding en coaching.
Inhoud van de opleiding
Op basis van de antroposofische ontwikkelingsvisie krijg je inzicht in
de wetmatigheden van processen in de natuur. Je onderzoekt aan
de hand van je biografie de invloed van natuur en ruimte op jouw
ontwikkeling. Je ontwikkelt bewustzijn over jezelf, de ander en dat
wat omhult. Je leert het zelfhelend vermogen van jezelf en anderen
aan te spreken en te ontwikkelen door passende activiteiten aan te
bieden.
www.kraaybeekerhof.nl

Natuur in begeleiding

begeleiden en coachen in natuur en tuin
De natuur als sleutel voor persoonlijke ontwikkeling
Wij ondersteunen jouw leerweg in de natuur door samen de geheimen
proberen te doorgronden. Je ontdekt je wortels in Moeder Aarde en rust jezelf
optimaal toe met het aangereikte studiemateriaal om als (werk)begeleider
tuin, wandelcoach of natuurcoach zelfstandig aan de slag te gaan.
Je krijgt een intensieve, boeiende opleiding. Je onderzoekt je eigen wortels,
voed je met de aangereikte theorie en eigent je nieuwe vaardigheden toe in
de praktijk, op een adembenemend mooie plek met bevlogen docenten.
Voor wie
Wil je jouw coachende en begeleidende vaardigheden op de werkvloer
verder ontwikkelen? Wil je jouw loopbaan een andere wending geven? Wil
je natuur dieper ervaren, onderzoeken wat zij te bieden heeft en wat haar
invloed is op gezondheid en welbevinden? Dan is deze opleiding geknipt
voor jou. Laat je verwonderen!
Belangrijke thema’s:
•
Ontwikkelingsperspectief van de mens
•
Waarnemen als leidraad voor kennis en inzicht
•
Herkennen van coachings- c.q. begeleidingsvragen
•
Opstellen coachings- c.q. begeleidingsplan
•
Ontwikkelen en verdiepen van het persoonlijk instrumentarium

Plaats, data, tijd en kosten
Plaats: 		
Landgoed Kraaybeekerhof, Driebergen
Tijdsbeslag:
26 lesdagen, verspreid over 18 maanden, 2 coachings- c.q.
		
begeleidingsverslagen, studiegroep + literatuurstudie
Kosten:
€ 3495,Inschrijven:
www.kraaybeekerhof.nl

