Format bij- en nascholing
Titel bij- en nascholing : Emotieve therapie
Korte omschrijving van het programma:
Emotieve Therapie is één van de meest vernieuwende therapievormen ooit. Het is de enige therapievorm ter wereld (voor zover bekend) die werkt met ‘the Second Brain’ (dr. Michael D. Gershon), een
autonoom zenuwstelsel in de darmwand waar therapeutische technieken omheen gebouwd zijn waarmee gevoelens van onmacht, angst, boosheid, verdriet, stress, etc. bijzonder effectief behandeld worden. Dit autonome zenuwstelsel wordt binnen de Emotieve Therapie “het gevoelscentrum” genoemd.
Emotieve Therapie is ontstaan vanuit de regressietherapie en is erop gebaseerd dat mensen een gevoelscentrum in hun buik hebben. Binnen deze therapie wordt ervan uitgegaan dat iedere problematiek
in het 'nu' benaderbaar is en zonder herbeleving verwerkt kan worden.
Het doel van Emotieve Therapie is het begeleiden van cliënten bij het verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen. Hiermee verdwijnen de daarmee verbonden patronen in het heden en wordt het ervaren van een gelukkig en zinvol leven (weer) mogelijk.
Emotieve Therapie bestaat al bijna 20 jaar en ontwikkelt zich continu verder. De nieuwste ontwikkelingen zijn dat psychose, herbelevingen, suïcidaliteit en het horen van stemmen in het moment kunnen
worden uitgeschakeld.

Deze scholing heeft betrekking op Plato-eindtermen / overige HBO beroepsvaardigheden1
Zo ja welke eindtermen:
Brede professionalisering
Multidisciplinaire integratie
(wetenschappelijke) toepassing
Transfer en brede inzetbaarheid
Creativiteit en complexiteit in handelen
Probleem gericht werken’
Methodisch en reflectief denken en handelen
Sociaal communicatieve bekwaamheid
Basiskwalificaties voor managementfuncties
Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid

Toetsing ja/nee1
Literatuur: geen

Aanbiedende beroepsorganisatie: Vereniging Integrale Vitaliteitskunde

1

doorhalen wat niet van toepassing is

Mailadres voor opgave deelname: info@vivnederland.nl
Naam, opleiding en specialisatie docent:
Dolf van Craanenburg, geboren in 1976 en geeft sinds 2008 therapie.
Dolf is opgeleid tot therapeut & life coach voor zijn cliënten en daarnaast ook tot docent aan de School
voor Emotieve Therapie: Opleidingsinstituut SET.
Alles wat Dolf in zijn praktijk doet, heeft hij eerst zelf aan den lijve ondervonden en daardoor kan
hij helemaal achter zijn werkwijze staan.
Door een bijdrage te leveren aan het opleiden van nieuwe emotief therapeuten, kan hij indirect nóg
meer mensen aanraken met deze prachtige therapievorm en hen de weg wijzen naar een authentieker
en gelukkiger leven!

Data en tijdstip van bij- en nascholing: 12 maart van 9-17 uur
Gegevens locatie: online

Prijs van de scholing €90,-Aantal contacturen:
Aantal uur literatuurstudie:
aantal uur andere leeractiviteit
Totaal aantal ECts
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