Lichaamswijsheid herkennen en
toepassen level 3

BodyMindScan©
6-7 september, 30 september - 1 oktober,
1-2 november 2021
De masterclass Lichaamswijsheid herkennen en toepassen level 3, bouwt voort op de
kennis, vaardigheden en methodieken voor het werken met de lichaamssegmenten die
ontwikkeld zijn in level 1 en 2. Je leert vanuit een neutrale werkhouding, door middel van
palpatie, de energiepatronen van de ander waarnemen met de BodyMindScan©.
De BodyMindScan© is een effectieve en verdiepende tool in begeleidingstrajecten. De
scan geeft je direct informatie over de achterliggende energiepatronen van je cliënt of
coachee: diens vitale energie, (a)symmetrie tussen denken en voelen en de samenhang
tussen energiepatronen, gedragspatronen en psychosomatiek.
Het bijzondere is, dat je niet alleen informatie krijgt, maar ook het vitale potentieel in de 7
De BodyMindScan© is van waarde:
❖ Allereerst in de intake, aangezien je samen met je cliënt of coachee snel
tot de kern van de vraag en de achterliggende patronen komt.
❖ Verder tijdens de begeleiding als tussentijdse check of voor het verkrijgen
van dieper inzicht.
❖ Later in het traject toets je met de scan het effect van het
begeleidingsproces.
De eerste 2 daagse oefen je de BodyMindScan© onderling op elkaar. Je krijgt op een
diepere laag inzicht in jouw energiepatronen en in die van degenen die je ‘scant’. Je leert
steeds beter het verschil herkennen tussen ‘neutraal’ en gekleurd waarnemen. Je krijgt
aansluitend per centrum integrerende HHB-oefeningen om je energie nog beter in balans
te brengen. In de tussenliggende tijd pas je het geleerde toe en integreer je je eigen
inzichten, ook m.b.v. intervisie.
De twee volgende blokken leer je hoe je via de BodyMindScan© diverse levensthema’s
(zoals faalangst, burn-out) kunt herkennen en hoe je de andere tools van Lichaamswijsheid
herkennen en toepassen level 1 en 2 daarop kunt laten aansluiten in verschillende
beroepssferen. De scan kan zowel in het begeleidingswerk als in organisaties en onderwijs
effectief worden ingezet.

www.depsychologievanhetlichaam.nl

Je zult merken dat mensen die de BodyMindScan© ondergaan, vrijwel altijd verrast en
aangesproken worden door de eenvoud. Dit, omdat hun achterliggende energie direct in
beweging komt. Het kenmerk van energie is: deze wil stromen!
De BodyMindScan© is ontwikkeld door Annet van Laar, auteur van het boek ‘Van binnen
weet je alles’ en oprichter van de opleiding De psychologie van het Lichaam. De teksten,
afbeeldingen en het cursusmateriaal behorende bij de BodyMindScan© vallen onder haar
auteursrecht en hierop is copyright van toepassing.
Praktische info Masterclass LHT level 3: BodyMindScan©
Voor:

Iedereen die de Masterclasses ‘Lichaamswijsheid herkennen en
toepassen level 1 en 2: 7-kwaliteitenpalet® heeft afgerond.

Opleider:

Tessa Harts

Datum:

Blok 1: 6 en 7 september 2021
Blok 2: 30 sept - 1 oktober 2021
Blok 3: 1 en 2 november 2021

Tijd:

9.30 – 17.00 uur

Locatie:

Conferentiecentrum Samaya
Hollendewagenweg 20 Werkhoven

Trainingskosten:

€ 1745,- inclusief blocnote 7-kwaliteitenscan©,
feedback op je reflectieverslag en certificaat.

Verblijfkosten:

€ 201,- (Voor 6 uitgebreide lunches,
koffie, thee, versnaperingen)

Tussentijds:

2 intervisiebijeenkomsten

Na afloop:

Bij minimaal 90% aanwezigheid en voldoende bevonden
competentieverslag ontvang je een certificaat. Het verslag
moet binnen 3 weken na de laatste trainingsdag
worden ingeleverd. Je krijgt vervolgens feedback
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op je verslag binnen 3 weken.

Studielast:

De studielast van de masterclass lichaamswijsheid
herkennen en toepassen level 3 BodyMindScan© is ongeveer 60 uur
(trainingsdagen, intervisie en aanbevolen literatuur).
De gemiddelde studielast per week is 60/12= 5 uur.

Vrijstellingen:

Er worden geen vrijstellingen verleend.

Opgave:

Via de website of via info@depsychologievanhetlichaam.nl

www.depsychologievanhetlichaam.nl

