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Verbinden van levenshouding en lichaamshouding
Welke lagen zijn er bij het lichaam
Welke façades kun je op zetten?
Meer vat op overlevingsmechanismes en verdedigingsmechanismes
Analyseren van beweging en houding
Gevoel meer vormgeven, beter leren uitten
Rollen die je aanneemt
Beter in contact met je gevoel
Meer verbinding met je lichaam
Emoties uitdiepen
Spiegelneuronen meer leren inzetten
Lichaamstaal leren lezen
Betere balans lichaam en zenuwstelsel, meer zen…
Beter je grenzen leren aanvoelen met je lijf en ernaar luisteren

Waarom
Bezig met je lijf, emoties, zenuwstelsel en hechting door….

Ervaren, bewegen, losmaken en voelen. Leren je lijf als wegwijzer te
gebruiken, je onbewuste weet zoveel meer.. Vertalen, ervaren en
begrijpen van het lichaam. Leren reguleren van het zenuwstelsel. Bezig
met het helen van hechtingstrauma’s en ook ontwikkelingstrauma’s.
Kom terug in contact met je onbewuste lichaamssignalen om ze te
herkennen. 

Wanneer
do 17 en 18 februari 2022
do 17 en 18 maart 2022
do 7 en 8 april 2022
do 12 en 13 mei 2022
do 9 en 10 juni 2022
do 7 en 8 juli 2022

Onderwerpen

Investering
€2350,- voor de 12-daagse training Lichaamswerk
Inclusief: heerlijke lunch, koffie, thee en een prachtige trainingsmap. We
starten elke dag om 9.30 uur.tot 17.00 uur. 

NB Belangrijk is wel dat je de NLP Practitioner gedaan hebt voordat je
start.

Wij zijn aangesloten bij CRKBO waardoor we als Postregister onderwijs
worden gezien en geen BTW hoeven af te dragen! 
Betalen in termijnen is mogelijk

Uitspraken van deelnemers
Lichaamswerk

Dichter bij jouw gevoel komen. 

Een leerproces voor jezelf met weerstand,
verdriet, erkenning, opluchting, blijdschap en
herkenning

Het levert je meer rust.

Doen!

Een reis om jezelf te ontdekken in een
ontspannen sfeer.

Verwacht jezelf op een andere manier veel
beter te leren kennen!

Ik ben veel zekerder en daadkrachtiger
geworden

Fiscale tips 

In veel gevallen kun je een groot gedeelte terug
krijgen via de belastingen door de opleiding op
te geven als studiekosten (kan tot 52%
teruggave zijn na aftrek  drempel 250 euro).
Vraag ernaar bij je belastingadviseur.

Naast deze opleiding zijn er nog vele andere
opleidingen te volgen bij Kerntc. 

NLP Practitioner
NLP Master Practitioner
Systemisch Werk
Lichaamswerk
 
Kijk op de site www.kerntc.nl voor meer
informatie.

https://kerntc.nl/

