TA-specials
door Roos Ikelaar, CTA Trainer-C

Verder dan het bekende… leven en werk
van Fanita English en Taibi Kahler
Zaterdag 24 februari 2018
Antwerpen-Berchem

Met haar 101 jaar is Fanita English een van de langstlevende TA-pioniers. Samen
met Eric Berne, Muriel James, Claude Steiner en zo vele anderen stond zij aan de
wieg van TA en ontwikkelde ze concepten waar we nu nog mee werken.
Fanita English is werd bekend doordat ze 2 Eric Berne Memorial Awards won: in
1979 voor haar Rackets-theorie en in 1997 voor haar werk rond het episcript en de
‘hot patato’. Daarnaast stond zij aan de basis van het meerhoekscontract en het
positieve levensscript.
In deze Fanita English Special neemt Roos Ikelaar je mee op een verkenningstocht
in haar leven, haar loopbaan en haar opvatting over therapie. We gaan aan de slag
met de minder bekende modellen van haar hand - Type 1 en 2 en Drives - in een
afwisselende mix van theorie, oefeningen en discussie.
Over wat haar zo aanspreekt in English, zegt Ikelaar: "Fanita English bepaalt niet wat
bruikbaar is. Zij reikt iets aan wat je naar keuze kunt gebruiken. Ze is ook geen
goeroe die probeert geloof of overtuigingen in andermans hoofd te proppen,
integendeel. Ze zei ooit dat TA niet bijdraagt aan een betere wereld, maar wel kan
bijdragen aan het welzijn van een individu of een groep die TA als model
aangeboden krijgt. Dat klopt voor mij. En daar komt ook mijn respect voor Fanita
English uit voort."

Een andere pionier die de TA-community handige modellen bezorgde is Taibi
Kahler. Hij focuste op de effecten van communicatie en ging na wat we te doen
hebben om geen negatieve stress naar elkaar op te wekken. Zijn devies is simpel:
"Als je wilt dat ze naar je luisteren, spreek dan hun taal."
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Taibi Kahler ontving een Eric Berne Memorial Award voor zijn werk over drivers en
miniscript (EBMA 1977). Hij zette zijn zoektocht naar de effecten van communicatie
in officieel onderzoek verder en brak met TA-organisatie. Zijn nieuwe inzichten en
resultaten hebben niet geleid tot een aanpassing aan het concept van 1977.
Wie is deze man, hoe verliep zijn leven en loopbaan? We gaan aan de slag met
verschillen en overeenkomsten tussen onze vertrouwde TA-concepten en zijn
Process Communication Model.

Interesse in één of beide specials? Schrijf je dan nu in!
https://nl.surveymonkey.com/r/HN6L5M9

Deelname aan deze TA-specials levert je:
•
•
•

Kennis over de mens achter de modellen
Een verdieping en verrijking van je TA-repertoire
Handvaten voor het concreet toepassen van de TA-modellen in de praktijk

Over Roos Ikelaar
Roos Ikelaar is sinds 2011 EATA gecertificeerd Trainer en Supervisor (CTA Trainer)
Counselling. Zij heeft sinds 2009 een TA-opleidingsinstituut in Amsterdam en zij is
PCM® coach. Zij geniet van het doorgeven van kennis en ervaring aan anderen,
terwijl zij zelf blijft leren. Wil je nog meer weten over Roos? Neem dan een kijkje op
roosikelaar.nl.

Het Vlaams Instituut voor Transactionele Analyse vzw is de beroepsvereniging voor alle coaches,
counselors, psychotherapeuten, onderwijs- en organisatiekundigen die in de transactionele analyse
opgeleid zijn. VITA wil de toepassing van transactionele analyse in diverse werkvelden verspreiden en
de beroepsbelangen van de aangesloten leden behartigen. Meer informatie over VITA en haar
werking vind je op www.vita-vitaal.be.
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Praktische informatie

Voor wie:

voor iedereen met een basiskennis van TA

Wanneer:

zaterdag 24 februari 2018. Je bent welkom vanaf 9u30.
§
§

van 10 tot 13 uur: Fanita English-special
van 14 tot 17 uur: Taibi Kahler-special

Tussen 13 en 14 uur lunchen we. Je lunch breng je mee of koop je ter
plekke. Wij zorgen voor een drankje tijdens de lunch.
Waar:

de zolder van het Roze Huis Antwerpen, Draakplaats 1 te Antwerpen.
Het Roze Huis bevindt zich op 750 meter van Berchem station. De
ingang bevindt zich in de Draakstraat 39. (www.rozehuis.be)

Bijdrage:

VITA-leden
§
§

particulier VITA-lid: 30 € per special
professioneel VITA-lid: 40 € per special / 80 € voor 2 specials

NVTA-leden
§
§

particulier NVTA-lid: 40 € per special
professioneel NVTA-lid: 50 € per special

Anderen: 60 € per special

Schrijf je in voor 12 februari 2018 via: https://nl.surveymonkey.com/r/HN6L5M9
Stort meteen ook je deelnamebijdrage op rekening van VITA met vermelding: Naam
+ TA-specials + bijdragecategorie
IBAN: BE75 9799 3800 4351 - BIC: ARSPBE22
Je inschrijving kan je kosteloos afzeggen tot 20 februari 2018. Na deze datum blijf je
het deelnamegeld verschuldigd. Je kan je wel laten vervangen.

Deelnemers ontvangen van VITA een betalingsbewijs en per special een
deelname-attest voor 3 uur TA-training.
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