Hechting en Erotische energie in de therapeutische relatie
2-daagse Workshop
za 16 en zo 17 februari 2019
Trainer: Mini Soer

Aanmelden:
E: Info@minisoer.nl
T: 033-4571295

Tijd: 10.00 u tot 17.00 u
in
De Roos
P.C. Hooftstraat 183,
1071 BW Amsterdam
Kosten: 270 Euro
(incl. koffie/thee en lunch)

Twan de

De therapeutische relatie is een ontwikkelingssmeltkroes voor de cliënt
De kwaliteit van de therapeutische relatie en wat hier binnen gebeurt vormt een belangrijk
aspect voor heling, naast de technieken die je toepast. Erotische energie en de
hechtingsstijlen te samen geven een bijzondere dynamiek in de behandelrelatie. Het
hechtingssysteem en het seksuele systeem zijn twee biologische systemen in de mens en ze
zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Ze spelen een centrale rol in het menselijk gedrag
en in menselijke relaties. Beide systemen botsen op elkaar en beïnvloeden elkaar. Meer
bewustzijn hoe dit werkt geeft veel rust en veiligheid voor de cliënt en de behandelaar en
meer diepgang in het therapeutisch proces.
In een veilige setting wordt middels theorie en oefeningen je gereedschappen aangereikt
hoe je effectiever en veilig kan werken binnen de therapeutische relatie.

Belangrijke vragen die je je als therapeut, c.q. behandelaar kan stellen:
In relatie tot de cliënt:
Wordt de erotische energie gebruikt als een surrogaat voor gehechtheid, als een indirecte
weg naar gehechtheid, of als een manier om gehechtheid uit de weg te gaan?
Of is er sprake van een veilige hechtingsstijl en komt de cliënt om onontwikkelde patronen
ten aanzien van seksualiteit bij jou als therapeut te helen?
In relatie tot je zelf als behandelaar:
Ben je zelf vrij om thema’s rondom seksualiteit en liefde te bespreken?
Kan je omgaan met de erotische energie die altijd kan ontstaan in de behandelkamer?
Meer info www.sexualgrounding.nl of www.minisoer.nl
Aanmelden en verdere informatie graag via: info@minisoer.nl of 033 4571295
Doelgroep: Alle behandelaars die individueel met cliënten werken
Start eerstvolgende Sexual Grounding Therapy®Level I (Basis): 1 juni 2019

