Workshop Mindfulness en Trauma
Van vrijdag 8 december t/m zondag 10 december 2017 verzorgen Christiane Wolf
en Peter Paanakker een workshop van 3 dagen over mindfulness en trauma.

Mindfulness en Trauma
met Christiane Wolf en Peter Paanakker
8 – 10 december 2017

Mindfulness
In de MBSR en MBCT trainingen vragen we deelnemers in de beoefening bij de
ervaring in het moment te blijven met vriendelijke aandacht.
Maar wat als een deelnemer door de ervaring overspoeld wordt en het
zenuwsysteem geactiveerd wordt.
Deelnemers die deze reacties hebben melden zich meestal niet omdat ze denken
dat ze iets niet goed doen. Ze voelen dat het niet lukt om te mediteren en schamen
zich dat uit te spreken. Ze worden stil en trekken zich terug of verlaten de groep.

Doel van de workshop
In deze workshop onderzoeken we hoe we de mindfulness beoefening kunnen
inzetten in het omgaan met trauma. Theorie, oefeningen en demonstraties
wisselen elkaar af.
Deelnemers aan deze workshop zullen naar huis gaan met een tool-kit met
mogelijkheden om deelnemers met een traumatische reactie meer mogelijkheden
te geven zich veilig te voelen en zich te reguleren.
Tevens krijg je als trainer een aantal oefeningen aangereikt die je handvaten
kunnen geven je weer in het hier-en-nu te brengen, wanneer er bij jou als
trainer oude patronen geactiveerd worden in het omgaan met de
deelnemers.
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Belangrijk: deze workshop is bedoeld om MBSR en MBCT-trainers te ondersteunen
om deelnemers en zichzelf te leren reguleren.
De workshop leidt niet op om trainingen aan mensen met trauma te geven. De
workshop is geen vervanging van therapeutische interventie.

Inhoud van de workshop
Definities van trauma en van post traumatische stress stoornis-PTSS.
Leren herkennen van de activering van het autonome zenuwsysteem bij
de deelnemers.
Leren herkennen hoe een deelnemer met een geactiveerd zenuwsysteem
of traumatische reactie zijn of haar meditatie ervaring zal beschrijven.
Leren hoe je aanpassingen in de mindfulnessoefeningen kunt aanbrengen
voor deelnemers met een snel geactiveerd zenuwsysteem.
Leren wat het effect van zelfcompassie en metta is voor deelnemers met
een geactiveerd zenuwsysteem of traumatische reactie.
Leren hoe je activering van het zenuwsysteem bij jezelf herkent en kunt
reguleren in het omgaan met deelnemers met een geactiveerd
zenuwsysteem of traumatische reactie.

Voor wie
Trainers in MBSR/MBCT/Breathworks en MBCL.

Deelnamecriteria
Het voltooid hebben van een erkende opleiding tot trainer MBSR/MBCT,
categorie 1 bij de vereniging VMBN of gelijkwaardig.
De bereidheid om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen
gezondheid en het lichamelijke, psychische en interpersoonlijke
functioneren.
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Begeleiding
Director of MBSR Programs at “Insight” LA in Los Angeles.
Christiane is a certified MBSR teacher and co-founded
InsightLA’s MBSR program with Trudy in 2005. She is also a
supervisor and trainer for MBSR teachers at the CFM (Center
For Mindfulness) at the University of Massachusetts Medical
School, the “mothership” of MBSR. She teaches and trains
people here in the US and also in Europe. Since it’s start in
2011, Christiane has been the Program Director of InsightLA’s
VA CALM grant, a Patient Centered Care Initiative of the
Greater Los Angeles Veteran’s Administration to train
clinicians and staff in mindfulness and compassion.
She is also part of the current Spirit Rock/IMS Insight
meditation teacher training under Jack Kornfield, Joseph
Goldstein et al.
Christiane lives in LA with her husband and their three kids.
Peter Paanakker geeft mindfulness- en compassietrainingen in
Nederland en Duitsland.
Hij heeft zijn mindfulness opleiding gevolgd bij het Center For
Mindfulness, CFM, aan de Universiteit van Massachusetts en
MBCL opleiding bij Frits Koster en Erik van der Brink en bij
Christopher Germer, MSC.
Hij rondt dit jaar de driejarige opleiding Trauma Healing, SE,
Somatic Experiencing af.
Hij weet uit eigen ervaring hoe het is als de Mindfulness
oefeningen het zenuwsysteem activeren en hoe wezenlijk het is
dat een trainer dit herkent.
Peter is van oorsprong onderwijzer, hij mediteert sinds 1985 en
is verder opgeleid in lichaams- en opstellingswerk en woont
momenteel in Maastricht.
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Praktische informatie
Data:

vrijdag 8 december – zondag 10 december 2017.

Locatie:

De Poort, Groesbeek. Zie www.depoort.org.

Tijden:

Vrijdag van 10.00 - 17.30 uur.
Zaterdag van 9.30 – 20.30 uur
Zondag van 9.30 - 17.30 uur.

Deelnemers:

Het maximum aantal deelnemers is 24.

Tarief:

€ 630,- (inclusief lunch en koffie/thee en diner op
zaterdagavond).

Taal:

De groepsbijeenkomsten zijn in het Engels. Als er in
subgroepen gewerkt wordt, is er een Engelstalige en een
Nederlandstalige groep.

Aanmelden:

Aanmelden kan via het bijgevoegde aanmeldformulier. U
kunt dit per post of per email sturen naar het IvM.

Overnachting:

Bij De Poort kunt u via de website www.depoort.org zelf
kamers reserveren als u bij De Poort wilt overnachten. Een
overnachting is niet bij de prijs inbegrepen.

Annulering:

Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de
workshop betaalt u 50% van het totale factuurbedrag.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de
workshop is geen restitutie mogelijk en betaalt u het totale
factuurbedrag.
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