OPLEIDING GENEZEND TEKENEN Tekentaal Lezen LESDAGOVERZICHT 2020

Lessen vanaf 1 juni in halve groepen (i.v.m. kleine groepen tot 16:00)
9. Het zelfhelend vermogen leren vertalen naar het bewustzijnsniveau van de

10.

11.

12.

13.

14.

15.

cliënt. De 3 lagen van bewustzijn in het ei van Assagioli tekenen. Het
Psychosynthese werk‐ model kunnen uitleggen aan de cliënt, omdat hij zich
verwondert waar al die beelden vandaan komen.
Het belang van voelend met de handen schilderen en het lezen van deze
kleur, vorm‐ en energietaal. We gebruiken hierbij verschillende verfsoorten
en laten op doek schilderen
Blok 3: Hersensynchronisatie. Tussen handen en voeten, voor, achter, links,
rechts en de diagonalen. Werkvormen om de wil van de cliënt uit te dagen
en te versterken. Stemwerk oefeningen. Ritmisch ‐ dynamisch en muzikaal
tekenen als dagelijkse discipline.
Hoofd‐ hart en buikintelligentie aanspreken en een poster van je positieve
zelfbeeld maken, met al deze inzichten. De winst van het counselen zie je in
het veranderde mensbeeld.
Het lezen van kleur als emotietaal en wat je daarin mist. Het lezen van
energie en wat je daarin tekort komt. Het lezen van interactie en de
vertaalslagen naar je sociale vaardigheden en hoe je die kunt verrijken en
dat alles via de Tekentaal.
Het lezen en bevragen van tijd en ruimte. De patronen uit het verleden en
de wensen voor de toekomst, worden door het Nu en Hier gefilterd. Alle
beproevingen en uitdagingen uit de beeldtaal leer je koppelen aan de
beschikbare hulp uit het getekende beeld.
Samenvatting en jaarafsluiting. Iedereen krijgt beurten om een presentatie
te geven over het lezen van tekeningen. Het tekenverhaal kunnen vertellen,
een kracht‐zwakte analyse maken, symboliek en metaforen kunnen
koppelen aan het leven van de cliënt. Jaarafsluiting met een certificaat van
competenties.

GROEP A

GROEP B

Docent

Zaterdag 13 juni

Zondag 14 juni

Ingeborg

Donderdag 25 juni

Vrijdag 26 juni

José

Zaterdag 11 juli

Zondag 12 juli

Ingeborg

Donderdag 10 september

Vrijdag 11 september

Lisa

Zaterdag 26 september

Zondag 27 september

Ingeborg

Donderdag 8 oktober

Vrijdag 9 oktober

Lisa

Zaterdag 24 oktober

Zondag 25 oktober

Lisa+
Jose

