
De masterclass is toegankelijk voor afgestudeerden van de opleidingen:  * Integrated Psychothe-
rapy van Bodymind Opleidingen (BMO) * Biodynamisch Therapeut en Biodynamisch Mas-
sagetherapeut van het Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie (NIB) * Bio-
energetisch Analytisch therapeut (SOBA) * Core-Energetisch therapeut van het Nederlands In-
stituut voor Core Energetica (NICE) * Primal Rebirth therapeut (Aumm Instituut) * Postural Inte-
gration * Energetic Integration * Pelvic-Heart Integration. 

De masterclass is door SBLP geaccrediteerd met 6 uur. 

Omgaan met  
onzichtbaar verlies  
en bevroren pijn 
 

door onvervulde kinderwens, miskraam,  
afgebroken zwangerschap, kinderloosheid  

De impact van moeilijk zwanger worden, verlies of een onvervulde kinderwens is 

groot. Zowel lichamelijk, relationeel als emotioneel. Het gaat over hoop, wan-

hoop, vechten voor een kind, vallen, opstaan, doorgaan, niet meer willen leven 

en alles er tussen in. Trauma in het lichaam. Vaak onzichtbaar voor de buitenwe-

reld en ook voor hulpverleners. Er wordt niet gemakkelijk over gesproken. Ter-

wijl de pijn wél meedoet in je praktijkruimte.  

We gaan interactief aan de slag met ingebrachte casuïstiek, waarbij we kijken 

naar de lichamelijke uitingen, relationele reacties, (kind)conclusies en rode vlag-

gen. Ook de impact van fertiliteitsbehandelingen en complexe rouw na opgesta-

peld verlies komt aan bod. Vooral hoe je vrouwen en mannen bij onzichtbaar 

verlies en bevroren pijn kunt begeleiden. 

SIMONE SINJORGO: als kinderloze vrouw,  lichaamsgericht  therapeut 

(Core Energetica) en relatietherapeut, ondersteunt ze vrouwen en 

mannen bij alles wat ze tegenkomen door hun (onvervulde) kinder-

wens en kinderloosheid. Ze is auteur van het boek “Onvervulde kin-

derwens – verborgen lichamelijke impact”. 

Zaterdag 12 februari 2022  |  Masterclass  voor lichaamsgerichte (psycho)therapeuten 

Klik hier om je aan te 

melden 

Wanneer 

Zaterdag 12 februari 2022 

Welkom vanaf 9.30 uur 

Start 10.00 uur 

Einde 17.00 uur 

 

Waar 

EigentijdsErf 

Spreeuwelsedijk 9 

5091 KS Westelbeers  

The Netherlands 

 

Prijs 

€ 225,00 

(koffie, thee, en lunch zijn 

inbegrepen) 
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