Leer Yoga Nidra
beoefenen en delen.

WANNEER EN WAAR
Op aanvraag op basis van opnames.
Datum zelf te bepalen.
Locatie : online
of
Per ronde in online groepsverband
Data : volgt spoedig
Tijd : volgt spoedig
Locatie : online
Er komt een replay, dus live aanwezig zijn is niet
nodig.

TRAUMA
SPECIALISATIE
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 starten van een veilige Yoga Nidra practice
- Yoga Nidra beoefening

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
- Veiligheid leren ervaren in je Yoga Nidra beoefening

Masterclass 3
- De opsplitsing van delen (gezonde deel, het
getraumatiseerde of gewonde deel, het overlevingsdeel)
- Overlevingsstrategieën
- Overprikkeling door gevoelens van onmacht en angst
- Waarom volharding en discipline niet het antwoord zijn bij
trauma
- Hoe de beoefening van Yoga Nidra kan ondersteunen in
een veilige verbinding leren maken met het lichaam
- Overgave leren ervaren in je Yoga Nidra beoefening

Masterclass 4
- Het leven als spiegel. Hoe je trauma kunt herkennen.
- De kracht van stilte
- Het verlangen onder trauma
- Sankalpa en het leren ontdekken van jouw persoonlijke
Sankalpa
- Verdieping Yoga Nidra beoefening

Masterclass 7

Masterclass 5
- Mudras inzetten bij trauma
- Achtergrond mudras
- Leer specifieke mudras inzetten ter ondersteuning bij
trauma
- Mudras ter verdieping van je Yoga Nidra beoefening en het
ontwikkelen van een gevoel van veiligheid in jezelf

Masterclass 6
- Acupressuur inzetten bij trauma
- Achtergrond acupressuur
- Het behandelen van 12 acupressuur punten ter
ondersteuning op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel
niveau
- Acupressuur ter verdieping van je Yoga Nidra beoefening

- Intuïtie en verstand
- Het slachtoffer en de helper. Het transformeren van het
helpersbewustzijn en het slachtofferbewustzijn
- Waarom grenzen stellen nog niet zo gemakkelijk hoeft te
zijn bij trauma
- Leren vertrouwen op je eigen intuïtie in en door Yoga Nidra
beoefening

Masterclass 8
- De innerlijke wijsheid in jou
- Waarom het belangrijk is om eerst de innerlijke stukken in
jezelf aan te kijken, alvorens volgende stappen te zetten
- Wanneer schakel je professionele hulp in? Wanneer
verwijs je door? Naar wie verwijs je door?
- Verdieping Yoga Nidra beoefening door middel van
chakra’s

Masterclass 9
- Leven en dood
- Waarom overgewicht en/of eetproblematiek soms kunnen
wijzen op trauma
- Het effect van trauma op het lichaam. In het bijzonder het
spijsverteringsstelsel.
- Depressie en trauma
- Yoga Nidra beoefening ter ondersteuning van gevoelens
van onmacht en (doods-)angst

Masterclass 10
- Liefde verwarren met behoeftigheid
- Liefde verwarren met inperken
- Liefde verwarren met zelfopoffering
- Yoga Nidra beoefening en visualisatie

Masterclass 11
- Dilemma’s die zorgen voor onrust, strijd of disharmonie
Veiligheid vs vrijheid
Zelfontplooiing vs aanpassing
Trouw zijn aan jezelf vs trouw aan je relatie
Autonomie vs verbondenheid
- Yoga Nidra en inzicht in innerlijke dilemma’s

Masterclass 12
- Gevoelens en emoties in relatie tot trauma
- Schuld
- Schaamte
- Vergeving } wat is vergeving en waarom dit niet altijd het
antwoord is
- Yoga Nidra en leren omgaan met trauma gerelateerde
gevoelens en emoties

AANVULLEND MATERIAAL

INHOUD
Alle Masterclasses bevatten oefeningen voor
zelfonderzoek en de beoefening van Yoga Nidra
sessies. Theorie en praktijk worden dus met elkaar
afgewisseld.

- online invulbare werkboeken
- online checklists
- audio opnames
- Yoga Nidra scripts (vier variaties op een en hetzelfde
script)
- Sheets ter ondersteuning en uitleg van de theorie
- 120 dagen toegang tot alle online Masterclasses
(replay)
- en nog veel meer...
Alles is werkbaar voor je gemaakt. Zo is alles online
invulbaar en wordt alle theorie zowel op schrift als
audio aangeleverd. Hierdoor heb je zelf de
mogelijkheid om te bepalen op welke wijze je de
theorie tot je wenst te nemen.

BEN JE ERBIJ?

KOSTEN
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.

€ 1089,- inclusief 21% btw. Dit bedrag is inclusief 7%
korting bij betaling ineens.
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 in beide gevallen 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:
- je eigen innerlijke stukken aan te kijken en te
onderzoeken
- op een veilige manier Yoga Nidra te beoefenen
- op een veilige manier Yoga Nidra aan anderen te
geven
- en nog veel meer...

