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ALCHEMIE VOOR COACHES 

 
 

 
 

 

 

De Zeven Deuren 
naar Transformatie  
 
Voor coaches die 
• verrijking en verdieping 

zoeken voor hun werk met 
mensen 
 

• zichzelf willen blijven 
ontwikkelen en inspireren 

 
 
LEERGANG ALCHEMIE VOOR COACHES 

 
Op ontdekkingsreis in de 
Alchemie 
 
Een kennismaking met de rijke 
wereld van de alchemie en 
Jungiaanse psychologie. 
Praktisch toepasbaar gemaakt 
met concrete werkvormen 
 
Een oud deelnemer scheef: 
‘Door elke alchemistische fase te 
koppelen aan een concrete en 
ervaringsgerichte werkvorm, bied 
je zoveel meer dan kennis alleen. 
Een goede mix van kort, krachtig en 
boeiend vertellen en tegelijk veel 
ruimte voor wijsheid, inspiratie en 
verdieping.’ 
 

Als coaches, en als mensen op het pad van persoonlijke groei zijn wij eigenlijk 
alchemisten. Op reis door de innerlijke wereld zoeken we, hoe wij van lood – het 
probleem, het vraagstuk – goud, inzicht, groei, bewustzijn kunnen maken. 

Deze reeks levert je extra veel op wanneer je naast je ‘werkgerichte blik’ een 
persoonlijk thema kiest om als onderzoeksmateriaal te gebruiken. Dat kan een vraag 
zijn, die jou al een tijdje bezighoudt, of een patroon dat keer op keer terugkomt. Als we 
op de alchemistische manier naar jouw thema of situatie kijken, wat krijgen we dan 
te zien?  
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1 .  CALCINATIO  
Het Vuur verdragen 
 

Jungs beeld van de psyche. De grondstof waar mee je 
werkt (de Prima Materia). Je innerlijk vuur als vernietigend 
of als schoonbrandend proces. Werken met containment. 
Vuursymboliek. 

  

2.  SOLUTIO  
Je overgeven of je uitleveren 

Wat maakt dat je verdrinkt in iets, en wat maakt dat je 
ergens herboren uit komt? Groeien door je te durven laten 
raken. De oceaan van het onbewuste. Wanneer in 
beweging komen, wanneer stil gaan staan? 
Watersymboliek. 

  

3.  COAGULATIO  
Frustrerende Patronen 
 

Frustratie en schuring als weg tot bewustzijnsontwikkeling. 
Het ‘karnen’ van de prima materia: groeien door doen. 
Door actie tot bewustzijn. De val in de stof. Wanneer je 
richten op discipline, wanneer op compassie? Aarde 
symboliek. 

  

4.  SUBLIMATIO  
Vluchtweg en Doorgang 
 

De opstijging naar de hemel, maar verlossing vinden in 
het aardse bestaan. Je hoger en je lager zelf. Wanneer 
naar de aardse kant bewegen, wanneer naar het hogere? 
Luchtsymboliek. 

  

5.  MORTIFICATIO  
Imperfectie 
 

De leven brengende doodservaring van het ego. Van het 
zwarte (nigredo) naar het witte (albedo) naar het rode 
(rubedo). Op weg naar een minder perfect, maar heler 
mens. Buigen zonder jezelf op te geven. Naar het duister 
bewegen of naar het licht? 

  

6.  SEPARATIO  
Besluiteloosheid en Conflict 

Dualiteit en eenheid. Onderscheid aanbrengen als 
voorwaarde voor creativiteit. Anders zijn dan de anderen. 
Luisteren naar je gevoel of naar je denken? 

  

7.  CONIUNCTIO  
Verbinden van de tegendelen  

Het heilig huwelijk tussen de tegendelen. Heen en weer 
bewogen worden tussen kanten in jezelf. Beetje bij beetje 
heler worden.  Terugblik op je persoonlijke traject.  

 

V e r b r e e d  j e  Ho r i zo n  &  V e r d i e p  j e  G es p r e k k en  
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INFO DATA 
Periode:             12 september 2022 – 30 januari  2023 
Tijd:                    15:00 - 17:00 
Locatie:              Online 
Deelnemers:      max 8 
Bijeenkomsten: 7 
Kosten:               € 650 voor zelfstandigen en ondernemers.                
                            Vrijgesteld van btw 
 
Particulieren kunnen mij met contact opnemen. 
 

maandag 12.09.2022                                            
maandag 03.10.2022                                            
maandag 24.10.2022                                            
maandag 14.11.2022                                            
maandag 05.12.2022                                            
maandag 09.01.2023                                            
maandag 30.01.2023 

INCLUSIEF 
Een handout, met alchemistische afbeeldingen en een lijst waarin ik symbolen, verhalen en films heb 
verzameld die bij het thema horen.  
 
Een boekenlijst met suggesties voor verder lezen.  
 
Wie wil kan tussendoor met een andere deelnemer oefenen in het werken met het onbewuste 
(dromen, actieve imaginatie). Je krijgt daarvoor uitgewerkte werkvormen als hulp en inspiratie. 
 

 

DIRECT AANMELDEN  
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Oud-deelnemers over ‘Alchemie voor Coaches’ 
 

Voor ieder coach die wil blijven verdiepen 
 
De hele reeks Alchemie voor Coaches is 
inspirerend, zet aan tot denken, voelen en 
beweging. Echt een andere invalshoek.  
 
Mirjam vertelt prachtig over de verschillende 
bewerkingen van de alchemisten voor je 
persoonlijke ontwikkeling én houdt oog voor 
je persoonlijke proces.  
 
Ik vond de hele serie waardevol, om het goed 
te laten beklijven is die handout met 
werkvormen zeer fijn. Mooi ook om mee te 
maken hoe iedereen zo geboeid was en bleef.  
 
Het tempo, de inhoud, de energie van Mirjam 
... het klopt allemaal bij deze materie. 

 

Eeuwenoud en springlevend 

Verbindingen ervaren tussen elementen van 
het leven, die eeuwenoud en tevens 
springlevend zijn. 

Zo herkenbaar en tevens zo groots en niet te 
bevatten. 

Het gaf mij een inkijkje in het ‘raster’ van het 
leven, dat de structuur en bewegelijkheid van 
alles aangeeft in een ‘grootse wetmatigheid’. 

 

Bruikbare werkvormen voor eigen praktijk  

Verrijkend, diepgaand en zo fijn hoe luchtig en 
plezierig je ons meeneemt. Wat een rijkdom 
aan kennis en ervaring heb je. 

Ik hou van bewustwording en ook van 
concretiseren. Jouw werkvormen nodigen uit. 
Nodigen ook uit tot hergebruik in mijn eigen 
praktijk. 

De insteek vanuit alchemie zoals jij daar vorm 
aangeeft: enorm verfrissend en verhelderend. 
Inspirerend en zet aan tot nadenken. Er zit 
zoveel in dit traject dat ik graag nogmaals 
deelneem. Ik weet zeker dat ik dan weer 
andere invalshoeken ontdek. 

In een woord? Verrijkend! 

 

Origineel, verrassend én grondig doordacht 
 
De handouts vóór en ná iedere bijeenkomst 
waren bruikbaar, leerzaam en verdiepend. 

De vragen en opdrachten waarmee je ons de 
breakoutroom instuurde waren prikkelend en 
verrassend. 

Wel spijtig dat het nu voorbij is! 
 

➔          DIRECT AANMELDEN           

 

Naast deze leergang bied ik ook aan: ‘Alchemie voor Coaches, de drie fasen van persoonlijke 

ontwikkeling’.  Een driedelige leergang waar we ingaan op de zwarte, de witte en de rode fase. 

Door kennis van deze drie fasen krijg je een tool in handen waarmee je als coach sneller en 

doeltreffender kunt helpen, en tegelijk met meer diepgang.  
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