8 mei 2020
EFT en Bevrijding van Trauma
Knus te Bussum
16:30-20:30 uur
VG Rouw en Trauma

Uitnodiging voor de Vakgroepactiviteit van de Vakgroep Rouw en Trauma
Op: vrijdag 8 mei 2020
Aanvang programma: 16.30 ontvangst
Locatie: KNUS te Bussum

EFT en Bevrijding van Trauma ‘’De helende kracht van zelf-liefde binnen handbereik’’
In deze mini-workshop leer je hoe de eenvoudige techniek EFT werkt en hoe je het kunt
inzetten om het zelf-helend vermogen in de cliënt in gang te zetten en te versterken.
We werken aan de hand van voorbeelden, demonstraties en oefeningen zodat je de helende
en transformerende kracht echt zelf kunt zien en ervaren.
We behandelen onder andere de volgende onderwerpen:
•
•
•

Hoe kan het helende proces zowel heel zacht en licht zijn als tegelijk heel intens en
diepgaand?
Welke onbewuste belemmeringen kunnen heling en loslaten van lijden in de weg
staan, hoe ontdek je deze weerstand en hoe transformeer je deze met EFT?
Hoe help je iemand te verbinden met zijn/haar innerlijke bron/ziel/hoger zelf?

Je zult ook verbindingen zien van EFT in combinatie met bijvoorbeeld systemisch werken,
transpersoonlijke psychologie en/of logosynthese.
Je krijgt de fundamenten van EFT na de workshop ook als scripts mee, zodat je weet hoe je
deze techniek kunt toepassen bij overheersende emoties, belemmerende overtuigingen etc.

Maurice van der Weele
Is oprichter van de EFT Expert Academy.
Hij geeft individuele sessies, workshops, opleidingen en webinars in Nederland en in het
buitenland. Hij is een inspirerend spreker, trainer en coach en hij weet een ieder in beweging
te krijgen vanuit zijn wijsheid, intuïtie, met humor en vooral liefde voor de mens. Hij denkt
en werkt ‘’out of the box’’ en hij nodigt je uit om je werkelijke zelf te worden en je eigen
helingproces in gang te zetten.
Programma:
16.30 ontvangst
17.00 start programma
18.15 hapje en drankje
19.00 vervolg programma
20.00 einde programma/napraten
20.30 sluiting
Locatie:
KNUS, Spiegelstraat 9, 1405 HV Bussum, 06-17174284, www.knusbussum.nl
Parkeren in de Spiegelstraat en straten omheen € 1,20 per uur.

Route/OV: P+R parking NS stations Bussum-Naarden en station Bussum-Zuid
Gratis parkeren geldt bij Bussum-Zuid. Op het P+R terrein ten westen van het NS-station
Naarden/Bussum moet je wel betalen.

Kosten van deelname:
voor leden: Inclusief 21% BTW: € 25,voor niet-leden: inclusief 21% BTW: € 30,Voor wie: Naast de vakgroepleden van Rouw en Trauma is iedereen welkom! Eigen
vakgroepleden hebben in principe voorrang bij de aanmelding.
Aanmelding:
(Kies de juiste activiteit en klik op ‘deelnemen’) Graag zo spoedig mogelijk aangeven of je
komt. In ieder geval vóór vrijdag 1 mei a.s. opgeven via de website van het NVPA.
https://nvpa.org/trainingen/public
Annuleren:
Indien je onverhoopt toch niet kunt komen, kun je annuleren tot 7 dagen voor aanvang van
de bijeenkomst bij het secretariaat (digitaal). Bij annulering na deze datum wordt het
volledige deelnamebedrag van deze bijeenkomst in rekening gebracht.
(Annuleringsreglement – klik op de link)
Certificaat:
Na afloop ontvang je van de organiserende leden van deze vakgroepbijeenkomst een
certificaat voor 3 scholingsuren.
Fijn om jullie weer te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Vera van der Laan
Coördinator Vakgroep Rouw en Trauma
info@veralight.nl

