
 
 

 

Lichaamswijsheid  

herkennen en toepassen 

Programma 
 

1. De eerste 2-daagse module: Lichaamsbewustzijn en 

Lichaams-communicatie, ‘ het lichaam spreekt’, 
 

Basistraining voor de eigen ervaring 
In de eerste tweedaagse komen de volgende onderwerpen aan de 

orde: 
 Herkennen van de samenhang tussen lichaam, ziel en geest, 

tussen, doen, voelen en denken 
 Non-verbale signalen feitelijk leren waarnemen en vakkundig 

leren omgaan met interpreteren 
 Het kwaliteitenpotentieel herkennen in de lichaamscommunicatie 

a.h.v. de lichaamssegementen 
 Bewust worden van je eigen lichaamstaal en de betekenis ervan 

 Bewust worden van het effect van je (non-)verbale 
communicatie op anderen 

 Gedragspatronen herkennen aan de hand van 

bewegingskarakteristieken en omgekeerd 



 
 

 

 Lichaamstaal en –wijsheid van anderen waarnemen en er samen 

betekenis aan geven 
 

2. De tweede 2-daagse module: Lichaamsbewustzijn en 
Lichaams-communicatie,  ‘het lichaam aanspreken’ 

 
Toepassing in de praktijk 

In de tweede tweedaagse staat het toepassen van de 

lichaamswijsheid in begeleiding centraal. Aan de orde komen: 
 

 Het begeleiden van cliënten in bewustwording van hun 
lichaamstaal 

 Cliënten leren contact te maken met hun kwaliteiten via 
bewustzijn, aandacht en ademtechnieken 

 Leren herkennen van de specifieke plaats van kwaliteiten in het 
lichaam: zekerheid, vertrouwen, kracht, liefde, contact, vrije 

expressie, identiteit, zingeving 
 Het begeleiden van cliënten in bewustwording van 

overlevingsgedrag en hoe transformatie werkt op drie niveaus 
 Lichaamsdiagnostiek: psychosomatiek, zingevingsvraagstukken 

en ziektebeelden herkennen 
 Casussen uit de praktijk 

 

3. De derde 1-daagse verdiepingsmodule: Vitaal in je werk, 
‘je aanwezigheid als spiegel’ 

 
In deze afsluitende module word je je nog gerichter bewust van hoe 

je letterlijk en figuurlijk in je werk staat en welke invloed dat heeft 
op je eigen energiehuishouding en die van je cliënten. De 

onderwerpen met betrekking tot deze energiehuishouding zijn: 
 

 ‘Hoe ben en blijf je present in het contact?’ 
 ‘Hoe en wat neem je waar?’ 

 "Hoe brengt je je waarneming in contact?’ 
 ‘Hoe helder ben je over wat je doet?’ 

 
Genoemde thema’s huizen in het lichaam. Je ervaart hoe jouw 

manier van begeleiden samenhangt met je lichaamsbewustzijn en 

manier van waarnemen. Het opent wegen naar meer, helderheid, 
compassie en vitaliteit in je werk. 


