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Naam opleider: ZoMa Opleidingen 
 

 

Naam bijscholing: 

 
 

Kom in je eigen kracht 

-Inzicht in patronen en loslaten hiervan 

Doel: 

 

Het bereiken van je gewenste situatie 

Doelgroep: 

 

(Energetisch)Therapeuten 

Categorie:  

 

• Energetisch/paranormaal aspect 

• Therapeutisch aspect 
 

Opzet bijscholing: In de theorie komt dit aan de orde:  
 Inzicht in je eigen motivatie 

 Inzicht in patronen en loslaten hiervan 
 Het leren van nodige stappen om je doel te 

bereiken 

 Toepassing in behandelingen 

In de praktijk komt dit aan de orde: 

 Oefeningen om oude patronen te ontdekken 
 Loslaattechnieken voor patronen 

 Integreren van technieken als hulpmiddel 
voor behandelingen 

 Stappen zetten om te leven zoals je echt 

wilt 

Docent/trainer: 

 

Charissa Kruisenga is Touch of Matrix therapeut, 

holistisch therapeut en Reiki Trainer. In haar praktijk 
live4fit begeleidt ze mensen op hun nieuwe levenspad 

en met bewustwording. Tevens is ze trainer voor de 
opleiding tot Holistisch Therapeut bij ZoMa 
Opleidingen. 

 
ZoMa Opleidingen verzorgt door de KTNO erkende 

opleidingen tot Holistisch Therapeut en Reiki Trainer 
op hbo-niveau. 
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Leermiddelen voor 
de deelnemers:  

Reader / hand-out 

Lesplan:  
 

 
 

Ja. De cursus behelst 1 dag. 
 De datum dat deze bijscholing wordt gegeven is:  

15 oktober 2020 
 

Het volgen van deze bijscholing levert studiepunten 
op voor therapeuten die zijn aangesloten bij een 

beroepsvereniging. 

Certificaat-bewijs 

van deelname:  

Ja 

Plaats:  

 

ZoMa Opleidingen in Westervoort, Adres: Sonnedach 

1, 6931 JA. De tijd is van 9.30 uur tot 15.30 uur. 
Inclusief lesmateriaal. Opgeven of meer informatie 

kan via www.zoma-opleidingen.nl; info@zoma-
opleidingen.nl  

Prijs:  
 

125 euro, vrijgesteld van btw.  
 

Toegevoegde 
waarde:  

Ja, inzicht krijgen in je patronen en loslaten is 
essentieel om te bereiken wat je echt wilt 

Beroepsprofiel:  Ja 

Hbo 
Kerncompetenties 

Brede professionalisering  
Hiermee wordt bedoeld de mate van 

professionalisering die voor de beginnend 
beroepsbeoefenaar nodig is om binnen een 

arbeidsorganisatie goed te kunnen en te blijven 
functioneren en voor het zelfstandig uitvoeren van 

taken nu en in de toekomst. Maar een brede 
professionalisering is ook nodig voor het bouwen aan 
en verder ontwikkelen van de eigen 

beroepsuitoefening, de beroepsattitude en het beroep 
zelf.  

Het begrip 'education permanente' is hierbij een 
zwaarwegend onderdeel.  
De leerdoelen die zijn geformuleerd: 

 De student is therapeutisch communicatief 
vaardig en kan hierdoor de juiste methodiek 

inzetten. 
 De student kan de cliënt veilig laten voelen 

door diepergaand contact te maken. Hierop kan 

de student helemaal afstemmen welke techniek 
nodig is.  

 De student is in staat om weerstanden van de 
cliënt om te buigen of doorbreken met 
ondersteuning van loslaattechnieken. 

 

http://www.zoma-opleidingen.nl/
mailto:info@zoma-opleidingen.nl
mailto:info@zoma-opleidingen.nl
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Multidisciplinaire integratie  
Juist op hbo-niveau is het belangrijk integratief te 

kunnen denken en integratief te kunnen werken 
vanuit het perspectief van het beroepsmatig handelen 
inzake kennis, inzichten, methodieken en 

vaardigheden vanuit verschillende vakinhoudelijke 
disciplines.  

De leerdoelen die hieruit zijn geformuleerd: 
 De student heeft zich de verkregen kennis 

t.a.v. de verschillende loslaattechnieken eigen 

gemaakt en kan deze intuïtief toepassen 
binnen diverse aangereikte leersituaties. 

 De student leert de lesstof multidisciplinair 
integreren door diverse casussen, oefeningen, 

en methodieken.  

Leerdoelen  De leerdoelen van de bijscholing: 
 Je krijgt inzicht in je motivaties en leert hoe 

je deze techniek kunt integreren 
 Je kunt diverse loslaattechnieken inzetten, 

zowel bij jezelf als bij je cliënten 
 Je hebt je de diverse technieken eigen 

gemaakt zodat je in staat bent om deze toe 
te passen in een behandeling  

 


