Infosheet Erotische (tegen) overdracht
Deze 2-daagse workshop voor professionals
geeft een diepgaand begrip van de dynamiek die speelt tussen behandelaar en client.
Deelnemers leren hoe de valkuil van de
onbewuste tegenoverdacht naar de client of
student herkend en voorkomen kan worden.
Je krijgt praktische kennis aangereikt hoe je
de vitale kracht van de seksuele energie kunt
gebruiken, zodat de cliënt in de overdracht
kan gaan en zijn oorspronkelijke seksuele
energie opnieuw kan verbinden in contact
met de therapeut of trainer.
Je krijgt meer bewustzijn over hoe en waar
je in je lichaamzit, ook met je seksuele
energie. Hierdoor verhoog je de veiligheid voor de cliënt waardoor deze misschien voor het eerst in
zijn leven de juiste spiegeling kan krijgen als het om zijn of haar seksuele energie gaat.
Deze bijscholing is ontwikkeld door Willem Poppeliers, grondlegger van Sexual Grounding Therapy®.
Inhoud van de 2-daagse training:
•
•
•
•
•
•
•

Hoe beïnvloedt de seksuele opvoeding ons seksleven en onze relaties?
Hoe kunnen we oude inprentingen veranderen?
Wat zijn de taken van opvoeders tijdens de seksuele ontwikkeling van het kind en hoe kunnen
we als therapeuten deze kennis inzetten?
Wat is het verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke seksuele energiestroom?
Hoe kan de stroom tussen hart en geslacht weer geopend worden?
Hoe kan je rustig en gegrond blijven als therapeut tijdens het werken met seksuele problematiek?
Hoe kan je omgaan met overdracht en tegenoverdracht?

Ter verduidelijking van de theorie wordt gewerkt met ervaringsgerichte opdrachten.
Een artikel over dit onderwerp in het Engels is te vinden op dit adres.

Praktisch
Doelgroep: professionals in de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie en begeleiders die werken met thema’s als opvoeding, relaties en seksualiteit. De bijscholing is ook geschikt voor andere
professionals die één op één werken via coaching, massage, fysiotherapie, haptotherapie en craniosacraal therapie.
Studieduur: 2 dagen.
Data: 26 en 27 februari 2016
Locatie: De Zilveren Vosch, Utrecht
Trainer: Maya Kerstan
Deelname: € 295, inclusief koffie en thee, excl. lunch
Informatie en aanmelding: e-mail info@bodymindopleidingen.nl
of tel. 010 - 4667625. Web: www.bodymindopleidingen.nl

