
Als je doet wat je altijd hebt gedaan,
blijft je overkomen wat je altijd overkomt.

Gedrag is ons belangrijkste instrument om in contact met  

anderen te zorgen dat we krijgen wat we nodig hebben: 

voeding, aandacht, erkenning en uitdaging. Gedragspatronen 

leren we aan in onze vroegste jeugd. Sommige patronen zijn 

een reactie op herhaalde boodschappen van onze opvoeders 

over wie we zijn en hoe we ons moeten gedragen. Andere 

zijn ontstaan als antwoord op schokkende gebeurtenissen. 

Onbewuste patronen kunnen leiden tot blokkades in ons 

systeem en staan daarmee groei en ontwikkeling in de weg.

ZelfcoAching
Logosynthese biedt een krachtige methode voor zelfcoaching. 

Je versterkt je autonomie en daarmee je vermogen om 

ineffectieve reacties om te zetten in keuzes die passen bij je 

actuele behoeften en mogelijkheden.

 

Workshop
Logosynthese betekent letterlijk ‘met woorden bij elkaar 

brengen’. Tijdens de workshop leer je om jezelf te coachen 

aan de hand van een aantal concrete stappen: focussen op 

een thema, met behulp van een aantal vragen het thema 

onderzoeken, het toepassen van de methode op het thema 

en natuurlijk het ervaren van het effect.

Korte stukken theorie worden afgewisseld met praktische oefe- 

ningen. Tijdens de oefeningen werk je aan eigen, alledaagse 

thema’s / problemen. De workshop is geen vervanging voor 

professionele medische of psychologische hulp.

Logosynthese is een nieuwe, efficiënte methode om valkuilen, blokkades, en versperringen 
op je levenspad te leren kennen, je reacties hierop te neutraliseren en daarmee de weg vrij 

te maken voor groei en ontwikkeling vanuit je eigen unieke kracht.

Voor Wie
Voor iedereen die meer vanuit potentie en minder vanuit 

blokkades wil leven. Voor iedereen die wil kennismaken met 

de methode van Logosynthese.

prAktische informAtie
Groepsgrootte maximaal 4 - 6 personen.  

Werktijd 10.00 - 17.00 uur. 

DAtum           zie website 

locAtie         Amsterdam of Utrecht

kosten          particulier € 145,00

         ZZP’er of bedrijf € 175,00

                      Minima € 90,00

                      Inclusief handout, koffie, thee en fruit

inschrijVen info@tarantula.nl 

Voor meer informAtie oVer De Workshop kun je 
contAct opnemen met: 
Nicoline v.d. Heijden     
Practitioner en Instructor in Logosynthese®
www.tarantula.nl

06 53517323


