8 en 9 januari 2022

Core Energetica
(bij)scholingsdagen
met Achiel van Tienen
Zaterdag 8 januari

Orientation to the body – the segments
An explanation of Reich’s seven body segments (ocular, oral, throat, chest, diaphragm,
abdomen and pelvis). The history and evolution of Core Energetics in terms of the expansion and development of Reich’s segmental armoring. An exploration of movement
and breathing as they relate to the segments of the body (the earthworm). An overview of how the different segments are related to specific character defenses. Introduction to the techniques used in unblocking frozen energy of the segments.
Zondag 9 januari

Ego functions and their relationship to the Core
An in-depth exploration of the concept of ego in the Core Energetic model, which includes: the body as ego, transforming the ego, principles of self responsibility, the
selfish aims of the negative ego, helping the ego to be in the service of the Core and
the higher self, ego development and wounding in the different character structures.
Emphasis is placed on the little ego and the big ego: the ego as it works for higher good
and the ego as it fulfills selfish or unrealistic aims.

TAAL: NEDERLANDS
Voor wie?
 Voor studenten van het tweede jaar van de 4-jarige training die niet het eerste jaar

van de 4-jarige training hebben gevolgd en deze thema’s dus hebben gemist. Bijvoorbeeld studenten die eerst de Transformatie Training hebben gedaan.
 Voor andere studenten van de 4-jarige training die direct zijn ingestroomd in het
tweede jaar en in andere (Core Energetica) trainingen deze thema’s niet behandeld
hebben gekregen.
 Voor andere belangstellenden.

Docent
Achiel van Tienen; 21 jaar Core Energetisch therapeut. 15 jaar verbonden aan NICE als
(voormalig) docent, supervisor en leertherapeut.

Wanneer
Zaterdag 8 en
zondag 9 januari 2022
Beide dagen
van 10 tot 17 uur
met een uur lunchpauze
Waar
Praktijk Core2Core
Isidorusweg 3a
6851 GC Huissen
Kosten
€ 150 per dag
(inclusief koffie, thee,
gezonde snacks en fruit)
Aanmelden en
informatie
Achiel van Tienen
06-12362217
avantienen@planet.nl

