Reserveer alvast in je agenda 17 t/m 19 april 2015:

Symposium & Masterclass Healing Childhood Trauma
met Trisha Caetano (initiator Inner Child Work)
Grensoverschrijdend gedrag en trauma ervaringen in de kindertijd,
wat is dit, welke invloed heeft dit op de groei naar volwassenheid en
hoe kun je hiermee werken als professional?
Zomaar een aantal vragen die beantwoord kunnen worden door Trisha Caetano, één van de
grondleggers van het Innerlijk Kind werk. Trisha Caetano is internationaal bekend als pionier
in Inner Child Integratie en Regressie therapie en geeft wereldwijd trainingen aan artsen,
psychologen en psychotherapeuten. Op uitnodiging van Marjolijn Nijkamp van YeYo komt
Trisha Caetano wederom naar Nederland! Dit keer voor een symposium en masterclass met
Healing Childhood Trauma als thema.

Inhoud
Tijdens het symposium komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
Grensoverschrijdend gedrag, wat is het en hoe werk je ermee?
 De effecten van trauma’s op de geest en het lichaam van een kind
 Herkennen en erkennen van grensoverschrijdend gedrag (abuse)
 Hoe werk je met cliënten die in de kindertijd getraumatiseerd zijn?
 Transformatie via regressietherapie
 Survival-overtuigingen en het lichaam
 Grenzen in heling
 Herstellen van het authentieke ‘Zelf’, de essentie van ons wezen
 Focus op praktische en specifieke methodes en tools die je bij cliënten in je eigen
praktijk kunt gebruiken
De masterclass staat in het teken van Healing Sexual Abuse. Er wordt gewerkt aan de hand
van interactieve processen in de groep, rollenspel, visualisaties, begrenzing, communicatieve
vaardigheden, demo’s en methodes die gericht zijn op lichaamswerk. Deze vergroten je
therapeutische vaardigheden bij het ontladen van lichamelijke reacties als gevolg van
seksueel misbruik bij je cliënten.

Doelgroep
Het symposium op vrijdag 17 april is bedoeld voor therapeuten, coaches en iedereen die
met mensen werkt waarbij het getraumatiseerde innerlijk kind te voorschijn komt. Daarnaast
voor een ieder die meer wil weten over het thema Healing Childhood Trauma.
De masterclass op zaterdag 18 en zondag 19 april is ontwikkeld voor professionals die
specifiek getraind willen worden in omgang met cliënten wanneer blijkt dat het effect van
seksueel misbruik op volwassen leeftijd nog steeds van invloed is én hoe je helend met je
cliënten aan het werk kunt. Om deel te kunnen nemen aan de masterclass bij Trisha Caetano,
is deelname aan het symposium alsmede een afgeronde therapie- of coachopleiding een
voorwaarde.

Organisatie
Het gehele seminar wordt georganiseerd door YeYo in samenwerking met Intoflow,
Wilma van Erp Regressietherapie en Forteman. Het Symposium Healing Childhood Trauma
en de Masterclass Healing Sexual Abuse staan onder leiding van Trisha Caetano.

Accreditatie
Accreditatie voor deelname aan zowel het symposium als de masterclass is aangevraagd.

Kosten
De kosten voor het symposium bedragen €140, -*. Dit bedrag is voor deelname op vrijdag
17 april 2015 en is inclusief koffie/thee en lunch. U ontvangt bij aanvang een uitgebreide
Engelstalige documentatiemap voor de dag.
De kosten voor de masterclass bedragen € 375, -*. Dit bedrag is voor deelname op
zaterdag 18 en zondag 19 april 2015 en is inclusief uitgebreide Engelstalige hand-out,
koffie/thee en lunch. De masterclass biedt ruimte voor een beperkt aantal deelnemers
dus vol = vol.
*Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Locatie
Het gehele seminar vindt plaats in Zenderen op twee locaties:
Symposium Healing Childhood Trauma – ‘Het Seminar’, Hertmerweg 42, 7625 RH Zenderen.
Masterclass Healing Sexual Abuse – ‘De Zwanenhof’, Retraitehuisweg 4, 7625 SL Zenderen.
Indien u kiest voor deelname aan het gehele seminar bestaat de mogelijkheid om te dineren en
te overnachten bij Retraitehuis ‘De Zwanenhof’ waar de masterclass wordt gehouden.
Optioneel bij te boeken
-Overnachting inclusief ontbijt: € 62,75 p.p.p.n.
-Keuze uit 3-gangen diner € 21,75 p.p. of dagschotel € 15, - p.p.
Deze kosten kunnen bij vertrek aan de receptie van ‘De Zwanenhof’ worden voldaan.
Reserveren kan bij de organisatie. U ontvangt hiervoor een formulier, deze wordt bijgesloten bij
de factuur na aanmelding voor de masterclass.

Aanvullende informatie
De spreektaal is tijdens alle drie de dagen grotendeels in de Engelse taal.
Hieronder treft u meer informatie over Trisha Caetano, de inhoud van het symposium en de
masterclass. Meer informatie over zowel het symposium als de masterclass kan ook per mail
aangevraagd worden.

Meer informatie en aanmelding:
Stuur een mail naar trishahealingchildhoodtrauma@gmail.com.

Trisha Caetano
Trisha Caetano is internationaal bekend als pionier in Inner Child Integratie en
Regressie therapie en geeft wereldwijd trainingen aan artsen, psychologen en
psychotherapeuten.
Haar Bachelor of Science behaalde zij aan de Universiteit van Oregon en vervolgde
haar studie aan de Portland State University. Bij Carl Rogers studeerde zij
cliëntgerichte therapie op UCXD en heeft Regressietherapie, Gestalt en
Psychosynthese als achtergrond.
Met het Inner Child Work startte Trisha begin jaren tachtig en ontwikkelde dit tot het
huidige niveau. Op uitnodiging gaf Trisha in 1990 de eerste training aan professionals
in Nederland. Deze werd in 1994 opgevolgd door de eerste Inner Child Integration
Therapie Training.
In april dit jaar komt Trisha wederom naar Nederland! Dit keer voor het Symposium
Healing Childhood Trauma en de Masterclass met Healing Sexual Abuse als thema.
Youtube filmpje met Trisha: http://youtu.be/s3izZx4TTIM

