Leer te
ondersteunen bij
trauma
TRAUMA
ONDERSTEUNING
WANNEER EN WAAR
Op aanvraag op basis van opnames.
Datum zelf te bepalen.
Locatie : online

BEN JE ERBIJ?

AANMELDEN
klik op onderstaande link
www.rashna.nl/contact

Masterclass 1

- Wat is trauma nu eigenlijk?
- Verschillende vormen van trauma
- De impact van trauma
- Waarom praattherapie soms onvoldoende werkt
- Waarom het lichaam nooit vergeet en dus niet vergeten
mag worden
- Het zenuwstelsel opgedeeld in drie zones van
(on-)veiligheid
- Al trillend spanning leren vrijlaten
- Klassieke Shavasana beoefening
- 31- en 61-punten Shavasana ter ondersteuning

Masterclass 2
- Vroeg kinderlijk trauma
- Hechtingstheorie
- Waarom de mate van hechting bepalend is in iedere
andere relatie die je later in je leven aan zult gaan en de
mate van verbinding waartoe je in staat bent
- Trauma dat later ontstaan is
- De impact van beide soorten trauma
- Het belang van veiligheid
- Het leren ontdekken in welke zone van (on-)veiligheid jouw
zenuwstelsel zich bevindt, zodat je passend kunt
ondersteunen
- De kracht van symbolen en klank

Masterclass 3

- De opsplitsing van delen (gezonde deel, het
getraumatiseerde of gewonde deel, het overlevingsdeel)
- Het gezonde deel leren voeden
- Overlevingsstrategieën
- Overlevingsbehoeften
- Overprikkeling door gevoelens van onmacht en
(doods-)angst
- Waarom volharding en discipline niet het antwoord zijn bij
trauma
- De kracht van adem- en energiewerk
- Bodyscan

Masterclass 4
- De kracht van stilte
- Het verlangen onder trauma
- De signalen leren herkennen
- Trauma in deze tijd en hoe je jezelf kunt ondersteunen en
anderen kunt leren zichzelf te dragen in tijden van
onzekerheid
- Trauma als sleutel voor jouw innerlijke potentie
- Rouw en verlies
- De kracht van aanraking
- Veilige massages leren ter ondersteuning bij trauma
(handen, voeten en gezicht)

Masterclass 5
Verdieping : Laat prana voor je werken (bij trauma)
- Focus op lichaam en ademhaling. Deze gehele sessie zal
gewijd worden aan Sukshma Vyayama. De sleutel als het
gaat om het leren beheersen van prana in het lichaam.

Masterclass 7

Masterclass 10

Het ontdekken van je Sankalpa

De kracht van Feng Shui bij trauma

- Wat is een Sankalpa?
- Wat is of kan de invloed van een Sankalpa in je Yoga Nidra
beoefening (zijn)?
- Is het beoefenen van Yoga Nidra met Sankalpa
noodzakelijk?
- Wanneer wel of geen Sankalpa gebruiken?
- Het leren ontdekken van jouw unieke Sankalpa
- Leren ontdekken waar je ten diepste naar verlangt
- Het beoefenen van Yoga Nidra (met Sankalpa)

Masterclass 8
Introductie van tegenstellingen

Masterclass 6
Het starten van een veilige Yoga Nidra practice
- Wat is Yoga Nidra?
- Waarvoor wordt het ingezet?
- Hoe beoefen je Yoga Nidra op een veilige manier?
- Wat heb je nodig voor je Yoga Nidra beoefenen
- Verschillende stadia van bewustzijn
- Hoe vind je je eigen geluid?
- En waarom is het zo belangrijk om je eigen geluid te vinden
in je Yoga Nidra beoefening?
- Het starten van je eigen Yoga Nidra practice
- Yoga Nidra beoefening

- Kennismaking met Feng Shui
- De kracht van intuïtie
- De energie van een huis
- Het creëren van een (eigen) gewijde plek
- Wonen volgens de natuur
- De energie in de omgeving
- Oefening met als basis Feng Shui

- De basis van Yoga Nidra
- Waarom Yoga Nidra ook wel transformatieve slaap
genoemd wordt.
- Het verschil tussen ontspannen in Yoga Nidra en slaap
- De opbouw van een Yoga Nidra beoefening
- De rol van introductie van tegenstellingen
- Leren aankijken wat aangekeken wil worden in jou
- Yoga Nidra beoefening

Masterclass 11
De kracht van Feng shui bij trauma
- Het effect van geur in de omgeving
- Het effect van kleur in de omgeving
- Het creëren van orde in de chaos
- De fysieke, emotionele, mentale en spirituele mens
- De vijf elementen volgens Feng Shui
- Oefening met als basis Feng Shui

Masterclass 9
De kracht van visualisatie
Masterclass 12
- Waarom en hoe de beoefening van Yoga Nidra helend kan
werken ter ondersteuning bij depressie
- Waarom het verhogen van het bewustzijn zo belangrijk is
- Het creëren van een veilige bedding in jezelf
- Hoe pas je een veilige visualisatie toe tijdens je Yoga Nidra
beoefening
- Waarvoor dient de rondgang van het gewaarzijn?
- Yoga Nidra tips & tricks
- Hoe blijf je trouw aan jezelf en aan je beoefening
- Yoga Nidra beoefening

De kracht van Feng shui bij trauma
- Hoe kan Feng Shui ondersteunen bij trauma?
- Hoe kun je deze leer integreren in je eigen leven en/of
introduceren bij anderen?
- De inrichting van woning en tuin volgens Feng Shui
- Hoe ga je nu aan de slag in je eigen huis, studio, praktijk
etc.
- Oefening met als basis Feng Shui

AANVULLEND MATERIAAL
INHOUD
Alle Masterclasses bevatten oefeningen voor
zelfonderzoek en de beoefening van diverse
disciplines. Theorie en praktijk worden dus met
elkaar afgewisseld.

BEN JE ERBIJ?

- online invulbare werkboeken
- online checklists
- audio opnames
- Sheets ter ondersteuning en uitleg van de theorie
- 12 maanden toegang tot alle online Masterclasses
(replay)
- en nog veel meer...

KOSTEN
PRIJS € 1089,- (inclusief 21% btw).

CERTIFICERING
Het certificaat van deelname ontvang je per post
nadat je alle Masterclasses of de replay's bekeken
hebt en op correcte wijze invulling hebt gegeven
aan de eindopdracht. Daarover zal tijdens de
training meer verteld worden.

Betaal je in termijnen dan betaal je een meerprijs
van 7% en bedraagt de eerste betaling 35% van het
totaalbedrag. Het overige bedrag wordt verdeeld in
drie termijnen.
Als herhaler betaal je € 150,- inclusief 21% btw.
De betaling geschied op basis van een
betaalverzoek dat je per e-mail ontvangt. Na
betaling ontvang je per e-mail een definitieve
bevestiging van je deelname en betaling. Tevens
ontvang je een factuur.

WAT KUN JE ERMEE?
Deelname aan deze training en het behalen van je
certificaat geven je de mogelijkheid om:
- Yoga Nidra lessen verzorgen (ter ondersteuning bij
trauma), inclusief het reguleren van het zenuwstelsel
bij trauma, stress en spanning.
- En nog heel veel meer...

BELANGRIJK
Ik ben GEEN arts of medische specialist. Raadpleeg in
geval van twijfel altijd eerst een arts of medisch
specialist alvorens aan deze training deel te nemen. De
inhoud van deze training dient geenszins als
vervanging voor reguliere behandeling of therapie. Ze
biedt mogelijke handvaten om jezelf of anderen (in
overleg met een behandelend arts of medisch
specialist) te ondersteunen voor (meer) levenskracht
en innerlijke rust, ontspanning en vrede.

