Taal en symboliek van het lijf

Integratie van anatomie / fysiologie / pathologie van lichaam en geest, met als rode draad “de taal en
symboliek van organen, orgaansystemen en pathologische beelden”.

Doelgroep
Complementair Hbo-opgeleide therapeuten

Doelstelling
De deelnemer past het therapeutisch proces toe van de integrale mens toe in de training en
in de eigen praktijk.
Toelatingscriteria
Als algemene richtlijn geldt voor de opleidingen en trainingen
•
•
•
•

Hbo-opleiding / Mbo-opleiding binnen de zorg / Hbo-opleiding complementaire zorg
Genoten vooropleiding
Opgedane ervaring
Motivatie
Passieve kennis van de Engelse taal is noodzakelijk, er wordt ook gebruik gemaakt van Engelstalige
literatuur.

Inhoud
Indeling dagen / onderwerp
1 Integrale geneeswijzen
2 Fundering
3 Afstemming
4 Transformatie
5 Verbinding
6 Communiceren
7 Reflecteren / visie
8 Integreren
Aan de hand van de syllabus en casuïstiek worden de stappen van het therapeutisch proces gevolgd
binnen het unieke en individuele proces van de hulpvrager, de diagnostiek en meer expliciet de
integrale analyse op "drie" niveaus: lichamelijk, emotioneel en mentaal.
Rode draad in deze opleiding is afstemming van deskundigheid, verwachtingen en de kunst de ander
het eigen proces te laten lopen door bewustwording van fysieke lichaam en de ethische, sociologische,
psychologische en culturele aspecten die daarop van invloed zijn.

Afsluiting van de training
Deze training wordt afgesloten een tweedelig examen: een praktijkexamen en een integrale
thuisopdracht.

Duur en cursusdata
De training duurt 8 dagen van 9.30 – 17.30 uur.
De SBU voor de gehele training zijn: 504 uur = 18 EC.
De data die gepland staan, zijn te vinden op de website: www.krizia.nl.
De onderwijsovereenkomst is geldig conform de algemene voorwaarden.

Praktische informatie
Accreditatie bij de KTNO.
Grootte van de groep Minimaal 6, maximaal 14 deelnemers.
Kosten € 1190,--, inclusief lesmateriaal koffie of thee en lunch.
Certificaat Een bewijs van deelname bij voldoende aanwezigheid of een certificaat bij een
positieve afsluiting van het examen.
Locatie Thermae Son, Brasserie, Thermaelaan 2, 5691 PM Son en Breugel , 0499 - 47 63 83
Contactpersoon Netty Nieuwlaat
Docenten
Netty Nieuwlaat
Peter Paulissen
Anne-Marie Boot
Telefoonnummer 06-13801803
E-mail info@krizia.nl
Inschrijven kan via het inschrijfformulier wat je vindt bij de pagina contact!

