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Geachte lezer,

In de afgelopen weken zijn wij met onze DUC-organisatie verhuisd naar een nieuwe 
locatie (zie onder).

TRAININGEN:
Vanuit deze locatie gaan wij verder met het organiseren van onze bestaande, 
geaccrediteerde DUC-Trainingen: 'DSM IV in de praktijk', 'Relatietherapie in de 
praktijk', 'Primair Medische Kennis/Medische Basiskennis' en 'Omgaan met moeilijke 
mensen'.

Naast het reguliere aanbod in Deventer en Amersfoort, worden enkele van deze 
trainingen ook In-company aangeboden.

Vanaf deze week kan eveneens worden ingeschreven voor de nieuwe geaccrediteerde 
training 'Sociale Psychologie van Veranderen'. Deze training gaat in september 2012 
van start in de nieuwe locatie: Het Koetshuis - Kleine Noordijk, H.W. Iordensweg te 
Wilp (Gld.).
Alhoewel deze training primair bedoeld is voor coaches, counselors, therapeuten en 
begeleiders, kunnen ook geschoolde geïnteresseerden aan deze cursus deelnemen.
Onder meer komen aan de orde: hoe 'het zelf' een rol speelt in de omgang met 
anderen, wat de invloed is van gender-identiteit, en hoe om te gaan met 'lastige 
mensen' en mensen die weerstand tegen verandering vertonen.
De nadruk ligt op de eigen rol als coach/begeleider, maar ook komt ruim aan bod wat 
mensen in het algemeen beweegt en beïnvloedt in interactie.

In het najaar 2012 of voorjaar 2013 hopen wij te kunnen starten met de training 
'Effectief en efficiënt communiceren'. Bedoeld voor coaches en trainers.



 

HUISKAMERACADEMIE:
Nieuw is de zogenaamde "Huiskameracademie". Voor een kleine groep 
geïnteresseerden worden kerncursussen aangeboden in de avonduren. De eerste 
kerncursus (lees/studiegroep) start op dinsdagavond 11 september 2012 in het 
Tuinmanshuis - Kleine Noordijk, H.W. Iordensweg 89 te Wilp (Gld.).
Gedurende 6 avonden wordt het thema 'Levenskunst, wijsheid en spiritualiteit' 
behandeld door de filosoof Drs. Pieter van Hoek.

AFSTANDSONDERWIJS:
Voor degenen die graag thuis een zelfstudie willen volgen wijzen wij op onze 1-jarige 
studieprogramma's 'Vedische Studies' en (Engelstalig) 'Vedic Sciences'. Verder voor 
beroepsbeoefenaren in de psychosociale en geestelijke gezondheidszorg de 2-jarige 
verdiepingsstudie 'Praktische/Toegepaste Psychologie'. 

OPLEIDINGEN:
Sinds kort faciliteren wij via onze website 2 geaccrediteerde opleidingen: 'TDM Leraar' 
en 'Consultant Vedische Astrologie'. Men studeert 2 jaar bij het desbetreffende 
opleidingsinstituut. Na afloop van de studie wordt een duo-certificaat uitgereikt. De 
studies vallen onder de verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut en staan onder 
auspiciën van Dutch University College. 

Voor alle informatie en aanmeldingen verwijzen wij naar onze website 
www.dutchuniversitycollege.nl.

BESCHOUWING:
Binnen de intermenselijke communicatie concentreert zich het mensbeeld op de 
interacties van mensen met elkaar en met hun omgeving. Iedereen heeft wel de 
ervaring dat er twee verschillende manieren zijn om met je omgeving om te gaan. De 
ene manier is een flexibele reactie op verschillende situaties; je neemt informatie op, 
verwerkt die op basis van eerdere ervaringen en kiest of ontwikkelt een passende 
reactie. De andere manier van reageren is verkrampt: er wordt gereageerd op basis 
van slechts een gedeelte van de informatie, met een zelfde reactie die in het verleden 
al eens is gebruikt. Zo'n verkrampte reactie is zelden passend. Bij het woord 'reactie' 
denken we zowel aan wat je doet als aan hoe je er bij staat: gedachten, gevoelens, 
spierspanning zijn reacties, net zo goed als je daadwerkelijke tegenactie. Bij de laatste 
manier is dus zowel het ervaren als het reageren verkrampt.

De flexibele en verkrampte manier maken allebei deel uit van de menselijke ervaring 
en kunnen allebei hun nut hebben. Maar het belangrijke punt is, dat mensen alleen 
maar kunnen groeien en ontwikkelen als ze op de flexibele manier reageren; 
verkrampte reactie, waardoor mensen slecht passende tegenactie ondernemen 
blokkeren de groei ernstig. Bovendien zijn zulke verkrampte reacties gewoon heel 
vervelend als ervaring.
Binnen intermenselijke communicatie moeten we duidelijk verschil maken tussen de 
flexibele en de verkrampte manier van reageren. 
Wij hebben het dan over reacties van de PERSOON tegenover reacties vanuit een 
PATROON. Patronen worden gezien als los van, of soms zelfs parasiterend op de 
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Persoon. 
Van belang is dan om binnen de communicatieve relatie mensen aan te moedigen om 
zichzelf en anderen te identificeren met hun persoon en niet met hun patronen, daarbij 
in acht nemend de veelal negatieve kracht van patronen.

Uitgaande van de gedachte, dat iedereen een 'persoonlijk ik' en een 'patroonmatig ik' 
heeft, kunnen we een belangrijke opmerking maken: persoonlijke groei kan ontstaan 
door iedere methode waardoor mensen de balans tussen flexibele en slecht passende 
verkrampte reacties in hun leven kunnen wijzigen. Kortom het wijzigen van de 
persoon-/patroonverhouding.

Binnen intermenselijke communicatie onderkennen we allerlei strategieën en 
toegepaste technieken waardoor mensen deze verhouding kunnen wijzigen ten gunste 
van de persoon. Binnen de intermenselijke communicatie kunnen we de patronen 
doorbreken door de drijfveer erachter weg te nemen. En als die drijfveer gelden dan de 
misplaatste negatieve gevoelens, waarvoor we de term 'pijn' kunnen hanteren.

Bij negatieve gevoelens wordt je lichaam gealarmeerd om in actie te komen en je 
geest concentreert zich op de bedreiging in je omgeving. Dit is op zijn plaats als die 
dreiging inderdaad hier en nu voor je staat en tegenactie vereist. Maar als die 
gevoelens misplaatst zijn in de concrete situatie, dan zijn die tegenacties natuurlijk ook 
misplaatst en dragen ze niets bij tot verandering. Bijgevolg loopt een mens in een fuik 
van pijn en kan daar niet meer uit.
Bij positieve gevoelens daarentegen heb je, lichamelijk en geestelijk, 
keuzemogelijkheden te over om over een volgende stap te beslissen, waarbij je over al 
de mogelijkheden van je persoon beschikt.

"Onzichtbaar voor het oog
ligt ondergronds zoveel te groeien,
dat spoedig zal open bloeien in vruchtbaarheid.
En ik denk: Met mensen is het net zo. 
Aan de buitenkant zien we maar weinig. 
Hun mogelijkheden liggen te sluimeren binnen in henzelf.
Zoals bloembollen en zaadkorrels 
slechts wat zon behoeven om te bloeien, 
zo wachten mensen op elkaars warmte,
een glimlach, een gebaar van genegenheid 
om vertrouwen te krijgen in zichzelf en te gaan bloeien.
Laat mij de glimlach zijn, de bron van warmte,
het blijk van genegenheid, 
waardoor anderen gaan leven".
WD

Met vriendelijke groet,
Dutch University College
Prof. Will(iam) Dubbeling MA, PhD. 
(directeur/decaan)
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