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Core Strokes, een synthese van modern psychotherapeutis-
che en bodymind methoden

De Core Strokes-methode werd ontwikkeld door Dirk Marivoet na 30 jaar praktijk en onder-
wijs op het gebied van lichaamsgerichte psychotherapie, somatische psychologie en holistisch 
lichaamswerk. 

De originaliteit en effectiviteit van de Core Strokes methode ligt in haar vermogen om 
lichaamswerk en verbale expressietechnieken te integreren die ons op het diepste 
niveau "raken", in onze weefsels maar ook in onze emoties, onze wonden, onze fundamentele 
menselijke behoeften, onze ziel.  

In Core Strokes verwijst "Core" naar ons “Center Of Right Energy / Centrum van Juiste En-
ergie" en "Strokes" naar de eenheden van (h)erkenning (die verbaal of non-verbaal kunnen 
zijn). 

Deze methode combineert de theoretische en praktische aspecten van de volgende be-
naderingen: 
• Postural Integration, Energetic Integration  en Pelvic-Heart Integration, ontwikkeld 

door Jack W. Painter, PhD 
• Core Energetics, ontwikkeld door John C. Pierrakos, MD 
• Pesso-Boyden-System Psychomotor, ontwikkeld door Albert Pesso en Diane Boyden-Pes-

so). 
• Andere benaderingen en systemen zoals die van William Reich, Carl Jung, Alexander Lowen, 

Eric Berne …

Door deel te nemen aan deze training zul je ontdekken hoezeer de "slagen", de "stekels" 
die we ontvangen ons kunnen kwetsen, ons kunnen afsluiten, en hoezeer de "strelingen", de 
juiste "strokes" ons steun en erkenning kunnen brengen, en ons in staat kunnen stellen ons 
hart, onze "Kern" te openen. Je leert je behoeften en emoties te uiten, je spanningen los te 
laten, anders te luisteren en te kijken, te geven en te ontvangen. 

Een belangrijk hulpmiddel zijn gerichte aanrakingen en strelingen die ons helpen een 
nieuw deel van onszelf te onthullen, of een oud deel van onszelf dat zich als symptomen in 
het lichaam heeft verstopt. De aanwezigheid van de therapeut moet de cliënt de moed geven 
om te beginnen met het onthullen (en bewust worden) van wat er uit hun innerlijke diepten 
naar voren komt (het dynamische terrein, de zetel van het diepste niveau van het onbewuste, 
het overgeërfde of collectieve onbewuste). 
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Training in Core Strokes: Aanraken en aangeraakt worden 
om te leven met een beschikbaar hart! 

Of u nu therapeut, lichaamswerker, coach, spiritueel onderzoeker bent of psycho-corporaal 
therapeut wilt worden, deze certificerende opleiding is ontworpen om u in staat te stellen uw 
ervaringsniveau, uw vaardigheden en uw begrip van bodymind werk te vergroten, voor u 
en uw cliënten. In deze opleiding leer je een unieke en waardevolle methode van lichaams-
gericht therapeutisch werk om mensen te helpen die "in beweging" willen komen en een pro-
ces van zelftransformatie willen beginnen. 

Tijdens deze training zullen anderen je spiegels zijn, die stimuleren maar ook ondersteunen 
wat geheeld moet worden en wat onthuld moet worden. Op persoonlijk vlak is deze opleid-
ing een kans om je wonden te overwinnen en anders te leren leven, met een open en 
beschikbaar hart. Professioneel gezien zal het je een nieuwe en effectieve aanpak, een houd-
ing en hulpmiddelen bieden in je werk met je cliënten. 

Tijdens de opleidingsmodules leer je de kunst en wetenschap van het zien van patronen 
in het lichaam van de cliënt en hun relatie tot emotionele en mentale patronen.  Je leert om-
gaan met de cliënt door "slagen" te geven op alle niveaus van de persoonlijkheid om zo de 
informatie te vinden die nodig is om behandelprogramma's te ontwikkelen op het niveau van 
geest-lichaam integratie. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan myofasciale release en in-
tegratie om energetisch evenwicht en een beter lichaamsbewustzijn (proprioceptie en intero-
ceptie) te bereiken.  

Door een combinatie van dagelijkse meditaties, reflecties, theorie, demonstraties, prak-
tijken en ervaringsuitwisselingen met de constante steun van de trainer, leer je deze holistis-
che en integratieve aanpak. Aan het einde van elke module heb je een complete set tech-
nieken en benaderingen geleerd om je cliënten te helpen hun spontaniteit terug te vinden en 
hun blokkades, chronische pijn en hang-ups op te lossen. 

Samengesteld uit 4 onafhankelijke en certificerende modules van een week, kan deze 
opleiding worden gevolgd als aanvulling op je huidige specialisatie of als volwaardige opleid-
ing. Ze wisselt theorie en praktijk af en kan, na het vervullen van alle voorwaarden, leiden tot 
het diploma van practitioner in Core Strokes. 
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DE GRONDLEGGER 

 

DIRK MARIVOET, MSC. 

is de oprichter en directeur van IBI (The International Institute for Bodymind Integration, insti-
tutioneel lid van de European Association for Body Psychotherapy). Hij is gecertificeerd psy-
chotherapeut (ECP), heeft masterdiploma's in psychomotoriche therapie, fysiotherapie, moto-
rische revalidatie en manuele therapie (Universiteit van Leuven). Hij is gecertificeerd trainer 
en supervisor in de methoden ontwikkeld door Jack W. Painter (Ph.D.), waaronder Postural 
Integration, Energetic Integration, Reichian Therapy en Pelvic-Heart Integration. Hij is ook se-
nior trainer en supervisor voor Core Energetics (John Pierrakos, MD). Na meer dan 35 jaar kli-
nische en onderwijservaring, zowel op academisch als psychotherapeutisch gebied, creëerde 
hij de Core Strokes-aanpak, die hij wereldwijd deelt. Hij woont in Gent, België. 
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Module 1 

« Het Openen van de bodymind om de reis van zuivering, groei en trans-
formatie te verdiepen » 

In deze eerste 7-daagse module ontdek je hoe je lichaam en emoties belangrijke gidsen 
zijn om je richting in het leven te vinden en de gewenste verandering uit te lokken. We bena-
deren het lichaam in een 14-tal fasciale compartimenten en segmenten die we met elkaar 
willen verbinden in een ruimtelijke verhouding. In deze eerste module ligt de focus op de op-
pervlaktelaag van de faciae, zowel in boven als onderlichaam, waarvoor we een begrijpelijk 
behandelplan aanleren en oefenen om het fasciale netwerk open te maken en te versoepe-
len. Je krijgt zachte en krachtige weefseltechnieken om het middenrif, het borstbeen en de 
ribbenkast vrij te maken, waardoor meteen een merkbare opening ontstaat en cliënten 
merkbaar dieper kunnen ademen zonder inspanning. Je krijgt technieken aangereikt om de 
spieren en fascia van armen, handen, schouders, bekken, benen, nek en hoofd meer mobiel 
te maken, zodat ze op emotioneel, energetisch en posturaal niveau beter meedoen. In deze 
module I geven we naast basisinformatie omtrent de sleutelrol die fascia speelt in de psy-
choneuroimmunologie, de gezondheid van het lymfesysteem, het microbioom, het trans-
port van hormonen (adrenaline, oestrogeen, insuline, schildklierhormonen, oxytocine e.a.) en 
neurotransmitters (serotonine, dopamine, GABA, acetylcholine e.a.) doorheen het ganse li-
chaam, ook leringen omtrent basisbehoeften, karakterdefensies, psychotherapeutische 
benaderingen van lichaamsgericht werken, de drie fasen van verandering in Core Strokes : 
Laten zijn, laten gaan, binnenlaten (Let be, Let go, Let in). 

Programma :
• Ontvang een introductie in de modaliteiten van lichaamswerk in Core Strokes Body-

mind Integration en Psychotherapie: functioneel, ervaringsgericht, conflictgericht, 
(bio)energetisch, emotioneel, zintuiglijk.  

• Leren werken met de "Strokes" (de "eenheden van (h)erkenning”) om cliënten in hun 
kracht te zetten en hen te helpen meer in hun "Core" te komen (Core = Centrum van 
Juiste Energie / Center of Right Energy) 

• Leren hoe een uitgebreide kaart van het bewustzijn en een kaart van de persoon-
lijkheid kunnen worden gebruikt om de verdedigings- en beschermingsmechanismen te 
begrijpen die deze kern verduisteren. 

• Begrijp de rol van frustraties van basisbehoeften op letterlijk en symbolisch niveau 
zoals het hebben van een plek, voeding, steun, bescherming en liefdevolle grenzen op 
houding en energieniveaus in het lichaam. 
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• Ervaar en leer het 9-fasenmodel van een "natuurlijke ademhalingscyclus en en-
ergiebeweging" (naar Dr. Jack Painter), mede gebaseerd op de psycho-fysieke be-
naderingen van Wilhelm Reich (karakteranalyse en vegetotherapie), Al Lowen (Bio-Ener-
getica), John Pierrakos (Core Energetics), Fritz Perls (Gestalt), Pesso/Boyden psychomo-
torische therapie, Ida Rolf (Structural Integration), e.a.  

• Leer over de verschillende 'podia' en 'schermen' van het menselijk lichaam en de geest 
waarop virtuele en symbolische helende ervaringen kunnen plaatsvinden om meer 
betekenis, voldoening, vervulling en liefde te vinden. 

• Met behulp van de onderwezen theorieën, cliënten leren beoordelen met behulp van 
body reading, zelfbeoordeling, palpatie, somatische resonantie en intuïtie.   

• Ontwikkel een 'luisterende aanraking' die nodig is voor praktisch werk en energetische, 
ervaringsgerichte, emotionele en posturale myofasciale release en integratie. 

• Verfijn uw vermogen om diep aan te raken en te werken met uw eigen "bio-tensegri-
ty" (biomechanisch principe).  

• Ontvang gespecialiseerde informatie over hoe te werken met myofasciale beperkin-
gen in samenhang met het stresssysteem, het immuunsysteem en het autonome en 
centrale zenuwstelsel. Deze module richt zich uitgebreid op de oppervlakkige laag van de 
myofascia in het onder- en bovenlichaam, de nek en het hoofd. Tijdens het lichaamswerk 
werken we met de interactie en tegelijkertijd met de emoties en gedachten.  

• Leer de anatomie en fysiologie van stress en trauma.  

• Leer werken met onverklaarde lichamelijke klachten en lichamelijke klachten met een 
psychische oorzaak. 

• Oefeningen gebruiken om het bewustzijn en de gevoeligheid van het lichaam in interac-
tie met zichzelf, anderen, ruimte en voorwerpen te vergroten. 

• Leren de energiesystemen te reguleren door blokkades op te heffen met acupressuur-
punten, gebruik te maken van de 5 elementen en te werken met de chakra’s. 

• Leren werken met verschillende verbale en non-verbale communicatietechnieken om 
de neuro-affectieve systemen, het sociale engagement-systeem, het stressrespons-sys-
teem, het zelfverdediging-systeem en het emotionele regulatie-systeem effectief te beïn-
vloeden. 

Educatieve middelen : 
• Bodymind oefeningen (ontwaken, bewustzijn, verankering, ademhaling, beweging, 

stem, etc.) theoretische bijdragen  

• Demonstraties van individuele sessies in grote groepen  

• Oefenen onder begeleiding in kleine groepen en analyse van ervaringen  

• Analyse van de effecten van de geteste methoden en technieken  

• Vraag en antwoord tijd 
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Werk buiten de klas:
• Individuele sessies in Core Strokes of Postural Integration - Myo-fascial Emotional, 

Energetic en Postural Release en Integration met een gecertificeerde behandelaar (min. 6 
uur) 

• Werk in groep: regelmatige bijeenkomsten om de onderwerpen die tijdens de training 
zijn bestudeerd met andere studenten te bespreken en te oefenen 

• Studie van aanbevolen literatuur 

• Persoonlijke reflectie en evaluatie. 

Dankzij deze module,
• Zal je je begrip vergroten van hoe geblokkeerde energie je emotioneel, fysiek, mentaal 

en spiritueel beïnvloedt. 

• Leer ik mijn oude patronen om te zetten in nieuwere, meer functionele. 

• Raak ik  meer belichaamd en word me meer bewust van wie ik ben. 
 

 www.bodymind-integration.com 8



Module 2 

« Opbouwen van vertrouwen, uitgelijnd en gegrond, voor jezelf staan » 

In deze tweede 7-daagse module leer je contact te maken met de intermediair diepe laag 
van de faciae en hoe ze te op emotioneel, energetisch en posturaal niveau te bevrijden. We 
werken met verlengen, d.w.z. we willen de ruimte tussen de ribben en het bekken vergroten 
en versoepelen, waardoor ook overtollige lasten van de schouders kunnen vallen. We willen 
ook de schouders zelf “hun juiste plaatst” helpen vinden en we geven daarom een grondig 
overzicht van de anatomie van de rotator cuff en gerelateerde structuren. We leggen in deze 
module tevens de psychologische dimensies bloot van onze houding, alsook van de maskers 
die we dragen over ons aangezicht en die ons ware gelaat verbergen. Via koppeling aan neu-
roaffectieve wetenschappen, leer je vakkundig hoe je cliënten kunt voorlichten omtrent het 
verband tussen niet vervulde basisbehoeften en eruit volgende lichaamshoudingen en 
karakterdefensies. We bespreken de bronnen van lichamelijke alsook van emotionele en 
psychische pijn in deze context. We werken in deze module ook verder met de "energetische 
ademcyclus" van Jack Painter, waarbij we niet alleen de "natuurlijke ademcyclus" onderzoe-
ken, maar ook in elk van de 9 fasen de mogelijke blokkades. Door te leren hoe je op een open, 
ontspannen manier ademt, begint het lichaam een verhoogde staat van energie te creëren 
die "lading" of "activering" wordt genoemd, waardoor fysieke, emotionele en mentale pa-
tronen ontdekt en losgelaten kunnen worden. 

Programma :
We integreren in deze module : 

• Revisie en verdieping van de technieken en theoretische leer van module I 

• Introductie van holistische technieken en strekkingen voor de transformatie van de 
diepe middenlaag van het myofasciale netwerk: ademhaling, lading-ontlading, 
gestalt, bewegingsbewustzijn, emotionele expressie, meridiaan- en puntwerk, beweg-
ingsbewustzijn, chakrawerk, zone/segmentaal pantserwerk 

• Herkenning van persoonlijkheidskwaliteiten: Houdingen en uitdrukkingen van het 
"Masker", het "Lagere Zelf" en het "Hogere Zelf”. 

• Zones en lichaamsdelen betrokken bij Module II: flanken, zijlijn, schouders, nek, bekken 

• Beoordeling van de cliënt met behulp van body reading, zelfbeoordeling, palpatie, so-
matische resonantie en intuïtie 

• Verdieping van de 9-stappen adem- en energiecyclus.  

• Basisbehoeften, tekorten en omkeringen (niveau 2) 

• Neurofysiologie: hoe nieuwe herinneringen te creëren om alternatieven te bieden voor 
oude patronen 
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• Werken met trauma  

• Pseudo-oplossingen: dynamiek van onderwerping/afhankelijkheid, agressie/controle, 
onthechting/terugtrekking en de effecten daarvan in het lichaam op het niveau van de 
lichaamshouding 

Educatieve middelen :
• Bodymind oefeningen (ontwaken, bewustzijn, verankering, ademhaling, beweging, 

stem, etc.) theoretische bijdragen  

• Demonstraties van individuele sessies in grote groepen  

• Oefenen onder begeleiding in kleine groepen en analyse van ervaringen  

• Analyse van de effecten van de geteste methoden en technieken  

• Vraag en antwoord tijd  

Werk buiten de klas:
• Individuele sessies in Core Strokes of Postural Integration - Myofasciale emotionele, 

energetische en Posturale bevrijding en integratie met een gecertificeerde behandelaar 
(min. 6 uur), 

• Werkgroepen: regelmatige bijeenkomsten om de onderwerpen die tijdens de training 
zijn bestudeerd met andere studenten te bespreken en te oefenen, 

• Studie van aanbevolen literatuur, 

• Persoonlijke reflectie en evaluatie. 

Dankzij deze module,
• Nodig ik nieuwe manieren van zijn en verhouden uit in mijn leven. 

• Ben ik meer verbonden met mijn innerlijke bronnen in mijn relatie met de ander. 
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Module 3  

« Bevorderen van hart / bekken eenheid en harmonie en verenigen van 
liefde, eros en seksualiteit » 

In deze derde 7-daagse module leer je contact te maken met de diepe laag van de faciae 
en deze emotioneel, energetisch en posturaal te bevrijden. In dialoog met het bekken, benen, 
buik en rug kan je onbewuste spanningen, conflicten en blokkades loslaten. We kijken niet 
alleen naar de balans van het bekken als “hoeksteen” van de menselijke architectuur, een 
diafragma van structureel evenwicht, maar ook naar het bekken als conceptie en geboorteka-
naal, bron van kracht, levendigheid, gratie, gezonde agressie en erotisch-sensuele/seksuele 
kwaliteiten. We verkennen het ganse gebied met gevoeligheid en specificiteit om met respect 
en zorg de diepe beschermende houdingen, evenals de niet-gevoelde gevoelens van trauma 
te helpen bewust worden en integreren. We werken in progressieve stappen aan verklevingen 
rond enkels, knieën en heupen, alsook aan de adductoren, de diepe buikspieren, de druksys-
temen en verklevingen in de ingewanden, het psoas-complex en de vele diepe, intrinsieke 
spieren aan de bilzijde die in waaiers gerangschikt liggen en onwaarschijnlijk veel energie 
kunnen in bedwang houden. In het werk met de “energetische adem-cyclus” leren we hoe 
energie naar hogere niveaus te tillen en liefde en seksualiteit met elkaar kunnen verbinden. 

Programma :
• Verdieping van de technieken en theoretische leer van module II 

• Lichaamswerk in de diepe lagen van de fascia: aanleren van nieuwe manuele tech-
nieken van Core Strokes om de diepe laag van het myofasciale netwerk los te maken. 

• Werk aan lichaamsdelen: onder-, boven- en achterbekken, rug, maag, psoas, adduc-
toren, heuprotators, knieën, tibialis posterior,… 

• Werk aan de persoonlijkheid: concentratie op de "kern", transformatie van het "lagere 
zelf", verankering in het "hogere zelf”. 

• Hart/bekken verbinding - Liefde en seksualiteit: achter de maskers van liefde, macht en 
wijsheid, de kunst van ware verbinding, relatie, vertrouwen en overgave. 

• Oedipale driehoeken 

• Energiefysiologie niveau 3: "opladen" en "ontladen" technieken en studie van de fasen 
5 tot 9 van de energiecyclus (model van Dr. Jack Painter) 

• Opsporen van emotionele uitingen, fysieke toestanden, verbale uitspraken, kernover-
tuiging-systemen en geïnternaliseerde verboden en bevelen. 
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Educatieve middelen :
• Bodymind oefeningen en meditaties (ontwaken, bewustzijn, verankering, ademhaling, 

beweging, stem, etc.) theoretische bijdragen  

• Demonstraties van individuele sessies in grote groepen  

• Oefenen onder begeleiding in kleine groepen en analyse van ervaringen  

• Analyse van de effecten van de geteste methoden en technieken  

• Vraag en antwoord tijd  

Werk buiten de klas : 
• Individuele therapiesessies in Core Strokes of Postural Integration met een gecertifi-

ceerde behandelaar (min. 6 uur) 

• Werkgroepen: regelmatige bijeenkomsten om de onderwerpen die tijdens de training 
zijn bestudeerd met andere studenten te bespreken en te oefenen 

• Studie van aanbevolen bronnenboeken, 

• Persoonlijke reflectie en evaluatie. 

Dankzij deze module
• Ontdek ik mezelf meer in mijn diepte 

• Integreer ik nieuwe sensomotorische, kinesthetische en audiovisuele herinneringen 
naast oudere herinneringen 

• Vind ik meer duidelijkheid in mijn persoonlijke pad 

• Op deze manier leer ik realistische, optimistische en bevredigende perspectieven op 
mezelf en op anderen te genereren 
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Module 4  

« Integreren van lichaam en geest, de vruchten proeven van het leven en 
je levensmissie ontdekken » 

Na alle meditaties, losmaakwerk, reflectie en feedback uit de vorige fasen van de training, leer 
je in deze vierde 7-daagse module hoe je de 3 lagen van fascia kunt integreren en in ba-
lans brengen op emotioneel, energetisch en posturaal niveau. We werken met "hele beel-
den" en hoe we onze integriteit kunnen behouden of herwinnen na moeilijkheden of conflic-
ten. In onze interactie met de wereld moeten we ons voortdurend aanpassen en de integratie 
die we hebben ontwikkeld opnieuw ontwikkelen, terwijl we ons voortdurend opnieuw verbin-
den met de uiterlijke werkelijkheid. Vanuit innerlijke integratie vindt structurele afstemming 
plaats, functioneren lichaam en geest in holistische harmonie, waarbij voorouderlijke 
compensatiepatronen hun greep verliezen en opkomend potentieel zijn plaats inneemt en 
wordt gerealiseerd. Hogere niveaus van opwinding, het samengaan van de innerlijke manne-
lijke en vrouwelijke polariteit, non-dualiteit, plateau-ervaringen en begrip van je levenstaak 
staan open voor exploratie. 
We gebruiken de concepten van 'tensegrity', trillingsintegriteit, verfijning, vrije expansie en 
contractie om alle dimensies van het zijn (boven-beneden, links-rechts, achter-voor, centrum-
periferie, binnen-buiten) in een vloeiend, levendig geheel te brengen en vreugde, tevreden-
heid en ontspanning te vinden. 

Programma :
• Lichaamswerk met de fascia: het leren van specifieke hands-on technieken van Core 

Strokes om de 3 lagen van het myofasciale netwerk te integreren, simultaan met adem, 
interactie, expressie, satisfactie. 

• Body-mind-spirit integratie: Voorbij karakterstijlen 

• Integreren van lichaamsdelen en dimensies: boven-beneden, links-rechts, achter-
voor, centrum-periferie, binnen-buiten 

• Energiefysiologie niveau 4: “lading” en “ontlading” technieken en ontwikkeling van de 
fasen 5 tot 9 van de energie en ademcyclus ontwikkeld door Dr. Jack Painter. 

• Trauma transcenderen: Hoe kracht en wijsheid te putten uit de lastigste ervaringen 

• Verdieping en diversificatie van de technieken besproken in de vorige modules. 

• Werken met fijne energie, assimileren van veranderingen, centeren, de limieten van 
verandering 
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Educatieve middelen :
• Bodymind meditaties en oefeningen (ontwaken, bewustzijn, verankering, ademhaling, 

beweging, stem, etc.) theoretische bijdragen  

• Demonstraties van individuele sessies in grote groepen  

• Oefenen onder begeleiding in kleine groepen en analyse van ervaringen  

• Analyse van de effecten van de geteste methoden en technieken  

• Vraag en antwoord tijd 

Werk buiten de klas :
• Individuele therapiesessies in Core Strokes of Postural Integration met een gecertifi-

ceerde behandelaar (min. 6 uur) 

• Werkgroepen: regelmatige bijeenkomsten om de onderwerpen die tijdens de training 
zijn bestudeerd met andere studenten te bespreken en te oefenen, 

• Studie van aanbevolen literatuur 

• Persoonlijke reflectie en evaluatie 

Dank zij deze module,
• Pluk ik de vruchten van deze integratie en realiseer me dat ik gemaakt ben om 

gelukkig, zorgzaam, veerkrachtig en in een staat van volledig belichaamde gezondheid te 
zijn 

• Realiseer ik me dat mijn lichaam de tempel van mijn geest is, dat de wereld mijn 
“thuis” is en dat er een plaats is voor al mijn relaties. 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Voorbeeld van een dagindeling tijdens een module 

Elke module volgt min of meer dezelfde agenda, met enkele variaties gedurende het jaar en 
de locatie. 

Dag 1  14:00 - 14:45 uur  Openingssessie 
  15:00 - 18:00 uur   Les 
  18:30 uur    Avondmaal 
  19:30 - 21:00  uur  Werkgroepen 

Dag 2  07.00 - 08.00 uur   Ochtend lichaamswerk of meditatie 
  8:15 - 9:30 uur   Ontbijt 
  9.30 - 12.30 uur   Les 
  13:00 - 15:00 uur   Lunch 
  15:00 - 18:00 uur   Les 
  18.30 uur    Avondmaal 
  19.30 - 21.30 uur   Gemeenschapsavond 

Dag 3   07.00 - 08.00 uur   Ochtend lichaamswerk of meditatie 
  8:15 - 9:30 uur   Ontbijt 
  9.30 - 10.30 uur   Spirituele dienst 
  10:30 - 10:45 uur   Pauze 
  10:45 - 13:00 uur   Les 
  13:00 - 15:00 uur   Lunch  
  15:00 - 18:00 uur   Les 
  18.30 uur    Avondmaal 

Dag 4   07.00 - 08.00 uur   Ochtend lichaamswerk of meditatie 
  8:15 - 9:30 uur   Ontbijt 
  9.30 - 12.30 uur   Les 
  13:00 - 15:00 uur   Lunch 
  15:00 - 18:00 uur   Les 
  18.30 uur    Avondmaal 
  19.30 - 21.30 uur   Thema-avond 

Dag 5  07.00 - 08.00 uur   Ochtend lichaamswerk of meditatie 
  8:15 - 9:30 uur   Ontbijt 
  9.30 - 12.30 uur   Les 
  13:00 - 15:00 uur   Lunch 
  14.30 - 18.30 uur   Les 
  19.00 uur    Avondmaal 

Dag 6   07.00 - 08.00 uur   Ochtend lichaamswerk of meditatie 
  8:15 - 9:30 uur   Ontbijt 
  9.30 - 12.30 uur   Les 
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  12.30 - 14.30 uur   Lunch 
  14.30 - 17.30 uur   Les 
  18.00 uur    Avondmaal 
  19.30 - 21.30 uur   Gemeenschapsavond 

Dag 7   07.00 - 08.00 uur   Ochtend lichaamswerk of meditatie 
  8:15 - 9:30 uur   Ontbijt 
  9.30 - 12.30 uur   Les 
  12.30 - 13.30 uur   Lunch 
  13.30 - 15.30 uur   Groepsproces 
  15.30 - 16.00 uur   Samen de ruimte opruimen 
  16:00 - 16:15 uur   Sluiting 

Voorwaarden voor deelname en voorbereiding op het 
diploma 

Deze training staat open voor iedereen die heeft deelgenomen aan een inleidende Core 
Strokes-cursus of voldoende persoonlijke of professionele ervaring heeft op psychothera-
peutisch of bodymind gebied. Elk verzoek om deel te nemen is onderworpen aan de bestud-
ering van uw dossier door de trainer of de IBI toelatingscommissie. Naast het verstrekken van 
uw gegevens en ervaring kan een interview worden gevraagd via het aanmeldingsformulier 
op de website bodymind-integration.com of die van de organisator. Als je voor de eerste 
keer aanmeldt, beschrijf dan je ervaring op het gebied van psychotherapie, persoonlijke on-
twikkeling, ervaringswerk, diep lichaamswerk, emotioneel proceswerk (individueel of groep), 
lichaamspsychotherapie, bodymind-integratie, systemisch werk / gezinstherapie / kop-
peltherapie…). 

De 4 modules worden ideaal in volgorde gevolgd, maar het wordt doorgaans toegestaan 
om te starten met module II en daarna module I te doen. Om je aan te melden voor de 
modules III en IV, moet je de modules I en II hebben afgerond. Module I kan worden gevolgd 
als een introductiecursus. Overleg geheel vrijblijvend over alle mogelijkheden met ons. U kunt 
op de een of andere plaats deelnemen aan een module. De inhoud is overal ter wereld het-
zelfde.

Voor zij die het Certified Practitioner-diploma in Core Strokes willen behalen, is tweemaal 
deelname aan alle modules en begeleiding gedurende minimaal een jaar (maar mogelijk 
langer) met het supervisie-team noodzakelijk om ervoor te zorgen dat u alle nodige 
vaardigheden hebt verworven. om als gecertificeerd professional met de methode te werken.  
Merk op dat deelname aan 1 module twee keer je toelaat om een tussentijds certificaat te 
behalen.
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https://bodymind-integration.com/nl/ontvangst/trainingen-en-workshops/professionele-trainingen/core-strokes-training/
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