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Competenties Windopleiding
De deelnemers van de Windopleiding:
1. kunnen een veld creëren vanuit fenomenologisch/systemisch perspectief.
2. kunnen, indien nodig, schakelen tussen: waarnemen, observeren en
gewaarzijn.
3. zijn bekend met de principes van fenomenologisch waarnemen en kunnen
deze toepassen in dienst van een sessie met de paarden.
4. hebben een systemische basishouding d.w.z. de bereidheid om:
a. je innerlijk voorbij goed en kwaad te begeven
b. de blik op het geheel te richten
c. terughoudend op te stellen
d. toe te staan niet te weten
e. alles te verwelkomen wat zich toont
f. afstemming te hebben met zowel verleden als toekomst en met
leven en dood
g. de kunst van het helpen toe te eigenen.
5. zijn bereid hun eigen thema’s te onderzoeken vanuit systemisch
perspectief, onder ogen te zien en te erkennen.
6. begrijpen ten diepste, de werking van de drie gewetens (persoonlijk,
collectief en "Geist”), de principes van het systemisch werk en de
systeemdynamieken. De deelnemers zijn bereid en in staat deze te
(h)erkennen in hun eigen systemische context.
7. zijn in staat systeemdynamieken te (h)erkennen in de interactie tussen
cliënt en paard.
8. kunnen onderscheid maken tussen primaire, secundaire en tertiaire
emoties/gevoelens c.q. energie.
9. herkennen het moment waarop een sessie met het paard de meeste
potentie heeft tot verdere ontwikkeling.
10.zijn bereid zich in hun waarneming en interventies te laten leiden door de
bewegingen van het paard.
11.kunnen (innerlijk) de “interventiecirkel” toepassen in een sessie.
12.kunnen interventies plegen op basis van informatie uit het “veld” n.a.v. de
bewegingen van het paard.
13.kunnen, indien nodig, een systemisch interview voeren en kunnen
systemische taal hanteren in relatie tot systeemdynamieken.
14.kunnen systemisch interveniëren d.w.z. interveniëren eerder op de
systeemlaag dan op de symptomen.
15.kunnen met behulp van de reacties van het paard herkennen waar het
zwaartepunt van de dynamiek ligt in een sessie en waar het omslag punt
bereikt is tussen patroonherhaling (in service of the whole) en emerging
future (in service of life).
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