Zaterdag 12 februari 2022
Masterclass voor lichaamsgerichte (psycho)therapeuten

Systemisch kijken
als extra diagnose-instrument
in je therapeutische praktijk
Systemisch kijken: het vraagstuk van de cliënt bekijken als onderdeel van het systeem waarin
hij/zij zich bevindt en is opgegroeid. Deze benadering kreeg aan het einde van de vorige eeuw
een nieuwe impuls door het werk van Bert Hellinger met de familieopstellingen.
In deze workshop starten we met het lijfelijk ervaren van een aantal basisprincipes van deze
systemische benadering. Zodat je diverse patronen in een gezinssysteem makkelijker kunt
herkennen.
We doen een oefening om je ‘Lege Midden’ te ervaren: de plek van het niet-weten waarin het
weten als vanzelf opkomt.

Wanneer
Zaterdag 12 februari 2022
Welkom vanaf 9.30 uur
Start 10.00 uur
Einde 17.00 uur

We werken met concrete casussen via ‘de consultatieopstelling’: dit is een eenvoudige manier
om te zien en te ervaren welke plek jij als therapeut in het systeem van je cliënt inneemt.
Inzichtelijk voor jezelf en de dienende beweging voor het cliëntsysteem. Makkelijk bruikbaar in
intervisiebijeenkomsten met collega’s.

Waar
EigentijdsErf
Spreeuwelsedijk 9
5091 KS Westelbeers
The Netherlands

Yvonne Versteeg is arbeids- en organisatiepsycholoog, systemisch opsteller en bio-energetisch
analytisch therapeut. Zij heeft jarenlang als (interim) directeur gewerkt in de dienstverlenende
sector. Zij heeft zich verder ontwikkeld als coach, trainer, opsteller en begeleider van bijeenkomsten en veranderingstrajecten. In haar werk integreert zij de lichaamsgerichte en
systemische benadering. Yvonne startte haar bureau voor persoonlijke en organisatieontwikkeling in 1999.

Prijs
€ 225,00
(koffie, thee, en lunch zijn
inbegrepen)

Marc Verheij is van origine stedenbouwkundige en heeft veel ervaring als leidinggevende,
projectmanager, coach en begeleider van intervisiegroepen en teams. Marc is gecertificeerd
coach, systemisch opsteller en core-energetisch therapeut. In zijn werk als (team)coach en
therapeut integreert hij de lichaamsgerichte en systemische benadering. Marc stapte in 2012 in
Ruimte voor Helden.
Marc en Yvonne zijn ook levenspartners. Je kunt meer over hun werk vinden op hun website
www.ruimtevoorhelden.nl
De masterclass is toegankelijk voor afgestudeerden van de opleidingen: * Integrated Psychotherapy van Bodymind Opleidingen (BMO) * Biodynamisch Therapeut en Biodynamisch Massagetherapeut van het Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie (NIB) * Bioenergetisch Analytisch therapeut (SOBA) * Core-Energetisch therapeut van het Nederlands Instituut voor Core Energetica (NICE) * Primal Rebirth therapeut (Aumm Instituut) * Postural Integration * Energetic Integration * Pelvic-Heart Integration.

De masterclass is door SBLP geaccrediteerd met 6 uur.
Op 11 december 2021 en 9 april 2022 zijn er ook masterclasses, zie de website van NICE
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algemene voorwaarden

Klik hier om je aan te melden
of stuur een e-mail aan
info@coreenergetica.nl

