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Kom een of meerdere boeiende actuele beroepen leren .
De opleiding biedt zes holistische beroepsopleidingen aan, die deels onder de complementaire
zorg – kunsteducatie en psychosociale zorg vallen. Je kunt afstuderen als Tekentherapeut,
Coach Beeldend of Holistisch Tekendocent. Tevens kunnen therapeuten en coaches die al
een beroepspraktijk hebben een speciaal op hen afgestemd tekentaal lezen jaar volgen.

Hoe werkt de tekentherapeut voor volwassenen of kinderen?
Als de hulpvraag duidelijk is, gaat de cliënt deze via inductie tekenen en uitbeelden met zijn
lichaam. De unieke, vaak stuntelige beeldtaal, bevat informatie die deels bewust maar ook
onbewust is. Door de counselvaardigheid van de tekentherapeut, krijg de cliënt inzicht en
herkenning in de samenhang van zijn autobiografie, geaardheid, emotionele dilemma’s en
overtuigingen. Het zelfhelend vermogen staat hierbij centraal.
Het behandelplan ontwikkelt zich vanuit de getekende beelden. Woede, pijn, onmacht en
angst worden zichtbaar en aanspreekbaar. Trauma’s komen aan het licht door teken en schilder processen, collagewerk en werken met klei. Vrij worden van je belagers en weer zelf de
regie over je leven krijgen, is het doel.

Hoe werkt de coach beeldend of de kindercoach?
Het doel wordt via tal van werkvormen benaderd en in beeld gebracht. Een kracht zwakte
analyse van die beeldtaal geeft direct praktische tips om het doel haalbaar te maken. Met de
eigen kracht wordt aan de eigen zwaktes gewerkt. De wil wordt geschoold en het gevoel van
eigenwaarde wordt versterkt. De schaduw aspecten en saboteurs uitgespeeld en de toeschouwer mag verslag doen van wat er gedacht, gevoeld en herkend wordt.

Hoe werkt een holistische tekendocent
of kindertekendocent?
In een tekenles rond actuele thema’s wordt er energetisch uitgeleefd op papier. Via inductie ingeleefd om in de binnenwereld
van de tekenaar zijn eigen visie en identiteit te waarborgen.
Door holistische evaluatievragen, ziet de tekenaar aan welke
metaforen hij kan werken en over hoeveel energie hij beschikt.
Door kleurkeuze worden emoties zichtbaar. Een tijd-ruimte
analyse geeft inzicht in de historie van de tekenaar. Zelfexpressie wordt ontwikkeld en de binnenwereld van de tekenaar
wordt bewust gemaakt en verrijkt, waardoor stress en onrust
plaats maken voor acceptatie en een vreedzaam intern dialoog.

Een jaartje TEKENTAAL leren lezen,

met bijpassende
werkvormen als nascholing van wat je al doet als therapeut of coach?
Het volledige programma is te vinden en op onze website.

Als je tekent herschep jij je eigen werkelijkheid
en sta je voor wie je bent.

Bij alle vakgebieden wordt vanuit het psychosynthese werkmodel gewerkt.
Een team kundige docenten, mentoren en huiswerkbegeleiders zijn aanwezig in ons sfeervolle monumentale stadspand met de fraaie binnentuinen.

Voordat we kunnen studeren en opnemen is energetische teken als
uitleefoefening gewoon heerlijk! Het schept ruimte en geef energie! Als er krassend, zwalkend en roterend in de klas dieper geademd wordt en de kleurpotloden hun specifieke geruis over het papier laten horen, ben ik in een hemel waar de mens zichzelf kan
herscheppen en hervinden….hoe gelukkig kun je dan zijn? Het bewust worden van die eigen
krachten en beelden door de nabespreking wat je daarin herkend maakt je heel. Ook al komt
al het duister en je eigen geweld tevoorschijn! Dat mag er zijn, zichtbaar en hanteerbaar

Tekenen en schilderen, mits het niet te vluchtig gebeurd, tot in de verfijning
en de verdieping, laat een spoor achter in jezelf van trouw zijn aan jezelf…
herkenning van wie je bent. - Dat is een geluksgevoel.
Op maandagmiddagen doe ik dat samen met wie er ook wil komen:
3 uur achter elkaar van 14 tot 17 uur en pas het programma aan op de behoefte
van de deelnemers… Mindfull tekenen/ schilderen en gemengde technieken,
in de flow van de ritmische herhaling, het vorm voelen en je eigen vermogen tot
kleuren en vormgeven ga je zo ontdekken.
“Levenslang heeft tekenen mij richting gegeven en heb ik daardoor een waardevolle binnenwereld ingericht, waarin ik overleg pleeg en consult houd met
mezelf. Het zelf-helend vermogen groeit hierdoor en ego belangen nemen af.”

Als je jezelf meer wilt leren kennen en aansturen, kom dan
het eerste jaar van de opleiding genezend tekenen volgen:
20 lesdagen met boeiende oer-thema’s gekoppeld aan lichaamswerk,
autobiografisch onderzoek, werken met proefpersonen en veel zelfinzichten.
Een aanrader!
Lisa en docententeam!

Voor nadere informatie, open dagen en inschrijvingen zie onze websites.
Tel. 0575-470553 info ma en do van 9 tot 14 uur
www.genezendtekenen.nl www.creatievecommunicatie.org

