DE ITIP OPLEIDING

Leren leven vanuit bezieling
en vertrouwen

Zingeven aan je bestaan
Ieder mens heeft meer potentie dan hij geneigd is waar te maken. Je voelt

zelfinzicht

dat er meer in je zit, er is een verlangen naar verdieping en vervulling. Je wilt
richting en betekenis geven aan je leven. Herken je dit verlangen en besef
je dat je daar hulp bij kunt gebruiken, dan is de ITIP Opleiding iets voor jou.
De ITIP Opleiding vormt een totale leerweg op het gebied van persoonlijke ont-

bewustzijn

wikkeling en toegepaste spiritualiteit. Zij brengt zelfkennis, daadkracht en zin-

wijsheid

geving in het leven van de deelnemers. Je bouwt aan het vertrouwen om keuzes

kennis
en vaardigheden

spiritualiteit
transformatie

groei

toepassing
in je dagelijks
bestaan

te maken die aansluiten bij wie je ten diepste bent. De opleiding rust op vier
pijlers: zelfinzicht, kennis en vaardigheden, toepassing in je dagelijks bestaan
en spiritualiteit. Het ontwikkelen van deze pijlers voedt de essentie, jouw ziel.

Zelfinzicht

Je krijgt inzicht in je eigen functioneren en dat van anderen.

We kijken naar je persoonlijke ontwikkeling vanuit jouw biografie en thematiek. Ieder mens is uniek en gaat een eigen weg: alleen jij kunt een persoonlijk
antwoord geven op wat het leven je aanreikt.

Kennis en vaardigheden

Je doet (psychologische) kennis op

en ontwikkelt vaardigheden als: contact maken en houden, non-verbale
signalen herkennen, conflicten aangaan, onthechten, vertrouwen op intuïtie
en je gevoelens uitdrukken.

Toepassing in je dagelijks bestaan

Inzichten en ervaringen

worden steeds vertaald naar je eigen leefwereld en de betekenis die je kunt
hebben in je werk, relatie, familie en gezin.

Spiritualiteit

zien wij als het bewustzijn dat je als mens deel uitmaakt

van een groter geheel en dat jij daarin een eigen plek inneemt. We leren je

= de ziel

vanuit wie je in essentie bent invulling te geven aan je leven. Je leert je zielskracht, je innerlijk weten, kennen. Zo word je een vrijer mens.

Tweemaal wordt een mens geboren.
Eenmaal uit zijn vader en zijn moeder.
En eenmaal uit zichzelf.

Programma van het eerste jaar
Blok 1 | De weg van de mens
De dynamiek tussen verlangen en weer-

Lezing | Het belang van
lichaamswerk

stand, ziel en persoonlijkheid. Welke
rol spelen de verschillende lagen van

Blok 3 | Lichaam en Geest

bewustzijn in jou? Welke patronen heb

Lichaamswerk als middel om de verbinding

je opgebouwd gedurende je leven en

tussen lichaam en geest te herstellen.

hoe word je er vrijer van? Hoe breng je

Welke onbewuste ervaringen en mogelijk-

denken, voelen en handelen op een lijn?

heden liggen er in je lichaam opgeslagen?
Je lichaam als spiegel van je verlangens en

Blok 2 | Geschenken en
opgaven uit het verleden

weerstanden. Vrijer worden in je expressie.

Kennismaking met de persoonlijke,

Lezing | De sleutel in het donker

archetypische en zielslaag in jezelf.

borgen krachten en het plezier die daarin

Blok 5 | Helder zien

te vinden zijn. Als weg om levenslustiger

Verschillen tussen dualistisch kijken en

te worden en mededogender ten opzichte

kijken vanuit eenheid. Hoe projecteer je

van jezelf en anderen.

op anderen en welke invloed heeft dat op
het contact? Oefenen met ruim, diep en

Lezing | Overgave en
ommekeer

helder zien. Het aanspreken van jouw

Intensive | Overgave en
ommekeer

Blok 6 | Wie je van
nature bent

Vijf dagen waarbij je vanuit stilte en

Wat zijn jouw verborgen talenten en

inkeer de diepte ingaat en jezelf leert

wat houdt je tegen om ze vol in te zetten?

kennen voorbij de patronen en ge-

Inzicht in de functionele archetypes,

bron van mededogen en waarachtigheid.

Hoe kunnen de geschenken uit de kinder-,

Blok 4 | Licht en schaduw

hechtheden. Overgave aan je innerlijk

de universele krachten waar jij op een

jongeren- en volwassenfase je voeden

Op verschillende manieren leer je kanten

weten. Contact maken met je diepste

dieper niveau op bent aangesloten.

en helpen? Verwerking van het verleden

van jezelf kennen die je liever in de

verlangens en wortelen in wat voor

De kracht van rituelen. Afronding eerste

als basis om vrijer te leven.

schaduw houdt. Het ervaren van de ver

jou de levensbron is.

jaar en vooruitblik tweede jaar.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Praktische informatie
De ITIP Opleiding is al dertig jaar onze kernactiviteit en duurt drie jaar,

Het ITIP is een opleidingsinstituut

werkelijke ontwikkeling vraagt tijd en ruimte.

voor iedereen die wil leven en werken
vanuit bezieling en vertrouwen. We

Werkvormen

geloven dat wanneer je uitdrukking

Onze diversiteit aan werkvormen doet recht aan de mens als geheel, van

geeft aan wat je werkelijk drijft, je

lichaam tot geest. Proceswerk en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar

vervuld leeft en je bestemming vindt

af, waarbij lichaamswerk, dromen onderzoek, het maken van opstellingen

in de wereld.

en visualisaties worden ingezet. Via meditatie en stilte brengen we je in
contact met het gebied waar de woorden ophouden en het mysterie begint.

Sinds 1982 werken wij zowel op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling

Begeleiding en intervisie

als in het veld van organisatie

Iedere opleidingsgroep bestaat uit maximaal 24 deelnemers en wordt begeleid

ontwikkeling en loopbaanbegeleiding.

door een seniorbegeleider en een co-begeleider, je vaste aanspreekpunt

We werken met ruim dertig begelei-

gedurende het jaar. In het tweede en derde jaar worden intervisiegroepen

ders die geschoold zijn op hun eigen

gevormd.

vakgebied, en eveneens een intern
opleidingstraject bij ons doorlopen

Intake

hebben. Ze weten uit eigen ervaring

Voorafgaand aan de opleiding heb je een intakegesprek, zodat we samen

wat het betekent om een funda

kunnen kijken of dit een passende opleiding voor je is. Je kunt ons

mentele wending te maken in hun

kantoor bellen voor meer informatie en om een afspraak te maken.

bestaan.

“Toen ik begon aan de ITIP Opleiding

maar hier zit ik goed. Het was

dacht ik tijdens het eerste blok:

alsof ik thuiskwam.”

Ik weet niet wat dit me gaat brengen,

Martien Korsten, deelnemer

Contact
Wil je meer informatie? Bel gerust met
ons kantoor, of bezoek onze website.
Ook voor data en kosten:
www.itip.nl/deitipopleiding
T. 0575 510 850
E. opleiding@itip.nl
www.itip.nl

