
 

 
 

 

Vraag jezelf niet wat de wereld nodig heeft 
Vraag liever wat jou tot leven brengt 

Sta dan op en doe het 
Omdat de wereld mensen nodig heeft 

die tot leven zijn gekomen 
         Howard Thurmon 
 

 
 

Transpersoonlijk Coachen Leergang 1 voor 2013-2014 
Paul Goudsmit en Jane Tipping 

 
De opleiding 
Het doel van de opleiding is de student kennis en vaardigheden bij te brengen met betrekking tot de 
unieke benadering van de Transpersoonlijke Psychologie binnen het gedachtegoed van ‘Een Cursus in 
Wonderen’. Transpersoonlijke Psychologie gaat verder dan ons verhaal en hoe wij gebeurtenissen in 
ons leven ervaren en betekenis geven. Het zoekt de hogere betekenis in alle ervaringen vanuit de 
basisovertuiging dat alle dingen vóór ons gebeuren en niet tegen ons. Daarmee krijgen alles 
betekenis en doel. 
Onze ziel herkent dit wonder en de schoonheid van alle ervaringen in het leven en twijfelt geen 
ogenblik aan een goddelijk doel in alle ervaringen. Onze geest twijfelt echter aan alles dat niet kan 
worden bewezen binnen de ‘realiteit’ van onze zintuigen waar geloof, intuïtie en innerlijk weten 
vreemd en verdacht zijn. 
 
Met behulp van relevante literatuur over familiesystemen en familieopstelling en door 
ervaringsgerichte werkvormen doe je onderzoek naar de kernovertuigingen van waaruit mensen hun 
leven sturing geven. Door het leren toepassen van vergevingsmethoden leer je bewuster worden 
over jouw functie en waarde in de wereld als een instrument van verzoening (ECIW-T1.III.2-3).  
In jaar 1 ben jij zelf het belangrijkste onderzoeksobject voor de praktische toepassing.  



 

 
 
Wat kun je van het eerste jaar verwachten? 

 Je leert over familiesystemen en over jouw eigen familiesysteem en waarom jij niet iemand 
anders bent geworden dan degene die je nu bent. Wie je bent is minder persoonlijk dan je 
wellicht denkt. 

 Je leert over Systeemtheorie en het vermogen vanuit systemen te denken over jezelf 
(persoonlijk), met de ander (inter-persoonlijk) en met de Geest (transpersoonlijk). 

 Je schrijft jouw eigen autobiografie voor verder zelfinzicht. 

 Je verkrijgt inzicht over ‘wat’ je bent versus ‘wie’ je bent 

 Het vermogen om authentiek te zijn in alles waar je in het leven mee te maken krijgt 

 Kennis en inzicht over diepe persoonlijke overtuigingen en het vermogen hierover vragen te 
stellen aan jezelf en met ogen van liefde te leren kijken. 

 Het bewustzijn om naar alle dingen te kijken als behulpzaam voor jouw persoonlijke reis. 

 Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het in de groep delen van jouw levensverhaal en 
wat er in jou omgaat. Hierdoor ontstaan diepe relaties in de groep waarin je zult ervaren wat 
een Heilige relatie is en wat ware gelijkwaardigheid met alles en iedereen betekent. 

Wat wordt er van de deelnemers verwacht? 

 Dat je op de cursusdagen aanwezig bent, op tijd komt, dat je participeert in leersituaties en 
bereid bent je open te stellen naar jezelf en elkaar. 

 Dat je het studiemateriaal bestudeert. 

 Dat je een persoonlijke autobiografie schrijft (ongeveer 20 bladzijden). 

 Dat je jouw eigen familiesystemen onderzoekt en in een genogram presenteert. 

 Bekendheid met het gedachtegoed van ‘Een Cursus in Wonderen’ of de bereidheid om zich 
daar in te verdiepen is behulpzaam voor een goed begrip van het aangeboden materiaal. 

 
Door wie wordt de Leergang 1 gegeven? 
Jane Tipping en Paul Goudsmit werken al jaren succesvol samen met ervaringsgerichte workshops 
over authenticiteit, passie, vrijheid en zingeving. Zij worden geassisteerd door oud studenten van de 
opleiding. 
 
Praktisch 
 
Transpersoonlijk Coachen oriëntatie 
14 september 2013 - De Ruimte - Soest - 14:00 tot 17:00 
Oriëntatie voor leergang 1 en 2. 
 
De opleiding bestaat uit een intensief trainingsprogramma over een periode van 8 maanden met in 
totaal 24 dagen en 2 weekenden. Vanaf 5 of 9 oktober, kees woensdagen of weekenden,  
van 12.00 tot 19.00  
Locatie: de Ruimte, Soest. 
Kosten: € 2200,- euro. ( Eventueel in termijnen te voldoen).  
 
Contact - Informatie: Paul en Jane, tel. 033 258 7177 of 062 333 6411. 
ontmoetingspuntciw@gmail.com 
 
 
 
Met Transpersoonlijk Coachen Leergang 1 begint een persoonlijke reis die je leven zal veranderen.  
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