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DRIE STUDIEDAGEN 2020

Voor (vak)therapeuten met of zonder certificaat van de TBM basistraining WERKEN IN
AANDACHT
Deze studiedagen bieden een basis om patronen en blokkades te herkennen en te
bewerken aan de hand van de theorie en de praktijk van TBM. De drie studiedagen
hebben een onderlinge samenhang, en bieden een breed scala aan thema’s en
ervaringen aan. Ze kunnen los van elkaar gevolgd worden.
Tijdens de drie studiedagen staat je eigen tekenbewegingsproces centraal. Van daaruit
besteden we ruim aandacht aan de toepassing van TBM binnen je werk als therapeut.
ONTMOETING IN TEKENBEWEGING - vrijdag 6 maart 2020
Deze studiedag is geheel gewijd aan onderzoek naar de ont-moeting met zowel jezelf als met
de ander. In relaties spelen oordelen en vooroordelen vaak een bepalende rol. Mensen willen
elkaar, maar ook zichzelf graag indelen in hokjes, waarmee er voor een levende ontmoeting
geen ruimte is.
We gaan zoeken in de vrije tussenruimte vanuit nieuwsgierigheid naar het onbekende. Wie ben
ik, wie ben jij, en wie zijn we samen?

TRAUMA AANRAKEN

- vrijdag 12 juni, zaterdag 13 juni 2020

“Ik voel, ik voel wat jij niet voelt…”
Met een trauma ben je meestal alleen. Het verstopt zich en het beheerst een groot deel van je
dagelijks leven, je kunt er zelf niet bij en anderen begrijpen het vaak niet….
TBM biedt de mogelijkheid om trauma’s te bewerken en te verzachten op een veilige manier.
De dynamische oefeningen brengen beweging in gevoelens, beelden en aannames over
traumatische ervaringen, die hebben plaatsgevonden in het verleden. Coping gedrag
(vluchten, vechten of bevriezen) kan tot expressie gebracht worden. Je kunt in de oefeningen je
eigen grenzen leren kennen en de regie houden.
De traumasporen die ontstaan zijn kunnen door TBM zichtbaar gemaakt en verlegd worden. Zo
kan er een nieuw perspectief komen op het trauma.

BEN IK BOOS OF BEN IK BANG - vrijdag 18 september, zaterdag 19 september
2020

Om in staat te zijn emoties te hanteren is het nodig om ze te kunnen onderscheiden en de
gelaagdheid ervan te doorzien. Je bent verdrietig om iets, maar wordt boos op jezelf omdat je
moet huilen. Of je bent boos over onrecht wat je wordt aangedaan, maar je laat het
plaatsmaken door schaamte of schuld. Je bent blij maar je voelt je er schuldig over naar een
ander toe, die ongelukkig is. Dit zijn voorbeelden van de complexe gelaagd van emoties.
Als je meer zicht krijgt op dit stapelmechanisme komt er ruimte om gevoelens te erkennen en
ze te omarmen. Met dit thema hebben de meeste mensen wel iets uit te zoeken in het leven.

DATA:

ONTMOETING IN TEKENBEWEGING: 6 maart
TRAUMA AANRAKEN: 12 of 13 juni
BEN IK BOOS OF BEN IK BANG: 18 of 19 september 2020
TIJD:
van 10.30 tot 17.00
GROEP:
maximaal 11 personen
PLAATS:
Ruimte de Garage, Kennemerstraat 11A zwart, Haarlem
(vlakbij Haarlem NS)
KOSTEN:
€125,- per dag incl. materiaal
ACCREDITATIE: 6 punten per studiedag

NB: In verband met de grote belangstelling herhalen we de
tweede en de derde studiedag op twee zaterdag, zie data. De
dagen van 12 juni en 18 september zitten vol!
AANMELDING: stuur een mail en maak het cursusgeld over op IBAN NL03 Trio
0198501366 t.n.v. A. Floor en/of H. Overman, Amsterdam, o.v.v. datum en naam van
de gewenste studiedag.
ANNULERING: kosteloos 2 weken van te voren, daarna geen restitutie
CONTACT: info@tekenbeweging.nl, http://www.tekenbeweging.nl
Didi Overman: 06-46044490, Lida Floor: 06-14917522
______________________________________________________________________________

De eerstkomende basistraining WERKEN IN AANDACHT zal
plaatsvinden op vrijdag 13 en 27 november, 11 december 2020
en 15 januari 2021
www.tekenbeweging.nl

