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Lichaamsgerichte 
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coaches, hulpverleners, 
artsen, psychologen & 

therapeuten 
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We wensen je op te leiden in verschillende lichaamsgerichte 
methodes die je op verantwoorde manier kan toepassen bij 
jouw doelpubliek en hun ervaringen kan begeleiden, kaderen 
en opvolgen.

Wat leer je?

• Je leert ervaringsgericht werken met de mogelijkheden van 
lichaamsgerichte methodes.

• Je leert met een methodische blik kijken naar het vak.
• Je leert als ‘lichaamswerker’ ruimer denken. 
• Je leert vak- en branche-specifiek handelen zodat je met 

jouw doelgroep kan en wil werken en op uiteenlopende 
vragen een creatief antwoord kan formuleren.
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The Embodied Coach... iets voor jou?

Je hart klopt voor het werken met mensen en voor het lichaam te betrekken in jouw werken. Je hebt hier 
affiniteit en interesse in.   

Je werkt als hulpverlener, therapeut, psychotherapeut, coach, psycholoog, trainer, arts of in een 
hulpverleningssetting als een gemotiveerde lichaamswerker in spé. Als je maar met mensen, in teams of 
binnen organisaties werkt, waar je mogelijkheden ziet om lichaamsgericht werken in te zetten. 

Je hebt lichaamsgerichte therapie reeds aan den lijve ervaren en verdiept en kan vanuit deze persoonlijke 
ervaring verwoorden wat voor jou de meerwaarde is van lichaamsgericht werken. 

Je bent reeds in supervisie of je bent bereid een supervisor te vinden die je bijstaat tijdens (en na) deze 
opleiding. 

Je hebt hulpverleningskwaliteiten. Je kan met andere woorden werkvormen resultaatgericht inzetten en je 
kan methodisch reflecteren. 

Je bent bereid een intake te doen bestaande uit: een motivatiebrief schrijven, voorbeelden van 
lichaamsgericht werken aangeven en vakliteratuur lezen. 

The Embodied Coach... waarom deze opleiding? 

In onze huidige geestelijke gezondheidszorg is er steeds meer gegronde aandacht voor de interactie tussen 
lichaam en geest. Er is een groeiende vraag naar concrete en onderbouwde belichaamde wetenschappen, 
technieken en methodieken vanuit o.a. de politie, de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de 
coachingwereld, fysiotherapeuten en andere beroepsgroepen. 

Zij en vele anderen drukken de behoefte uit meer kennis, technieken en inzicht te willen verwerven over de 
manier waarop het lichaam en de persoonlijkheid ‘communiceren’ met elkaar en waarbij lichaamsgerichte 
interventies leiden tot meer levendigheid, geluk, focus, stresshantering, verbinding en veel meer.  

The Embodied Coach... wat komt aan bod? 

Vanuit het oogpunt van het lichaam verkennen wij de waarde van lichaamsbewustwording, stressregulatie, het 
omgaan met emoties en gevoelens, opladen, ontladen, omgaan met woede, genieten en nog meer.

De methodes die aan bod komen horen thuis onder de analytische lichaamsgerichte psychotherapie, met 
uitzondering van de module ‘reading the movement…’ en de module ‘belichaming & neurologie’.
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Ingrediënten van de opleidingen

• Theoretische kaders: (psycho)analytische psychologie, sociale neurologie, hechtingspsychologie, 
integrale psychologie en oosterse filosofie.

• Methodes: bio-energetica, ademtherapie, karakterstijlen, Laban bewegingsanalyse, Bartenieff 
Fundamentals.

• Thema’s die aan bod komen zijn: lichaamsbewustwording, emotie- & affectregulatie, neurologie, stress-
regulatie, hechting, trauma, spiritualiteit, plezier, overgave, seksualiteit.

Module Trainer Opzet Startdatum

Embodied Anatomy Joeri Calsius 2 dagen 21 september 2021

Hands-on Lichaamswerk in (lichaamsgerichte) 
psychotherapie

Joeri Calsius 3 dagen 27 oktober 2021

Bio-energetica Niek Ghekiere 7 dagen 8 november 2021

Embodied Neurology Niek Ghekiere 3 dagen 18 november 2021

Fundamenten van experiëntiële- & 
lichaamsgerichte psychotherapie

Joeri Calsius 6 dagen 30 maart 2022

Karakterstijlen & lichaamsgerichte psychotherapie Marjolijne van 
Buren

6 dagen 2022

Reading the Movement, Understanding the 
Expression

Stephanie de 
Bruijckere

7 dagen 2022

Dynamisch Ontspannen / Bartenieff Fundamentals Stephanie de 
Bruijckere

8 dagen 2022

Attunement & the body Rachel Porter 7 dagen 2022

The Mindful Breath Daniëlle De Wilde & 
Niek Ghekiere

6 dagen 2022

Overzicht van de modules
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Start:
21 september 2021

21 september (14u-18u) • 22 september (9u-17u) • 23 september (9u-13u) 2021  €450
Trainer: Joeri Calsius (BE)

Dat in lichaamsgerichte psychotherapie, dans- en bewegingstherapie en geïntegreerd lichaamswerk het 
lichaam als beweging, houding, aanraking, adem en expressie centraal staat, spreekt voor zich. Wat vaak 
minder nadruk krijgt, is dat het therapeutisch werken via deze unieke dimensies ook voldoende inzicht vergt 
in hoe het lichaam als biologisch systeem functioneert.

Gedetailleerde kennis zoals die van een kinesitherapeut, osteopaat of arts is altijd welkom maar hoeft niet per 
se. Wat wél nodig is, is om vanuit anatomische en neurofysiologische inzichten voldoende te begrijpen hoe 
het lichaam kan werken en reageren in therapie.

Deze 2-daagse cursus ‘Embodied Anatomy’ wil hieraan tegemoet komen en is op maat gesneden voor 
therapeuten binnen lichaamsgerichte psychotherapie, dans- en bewegingstherapie en geïntegreerd 
lichaamswerk. We duiken twee dagen lang in de diepte en gaan op zoek naar antwoorden op vragen als ‘hoe ziet 
het myofasciale lichaam eruit?’, ‘wat zijn spierkettingen?’, ‘hoe geraakt (traumatische) spanning in het lichaam 
en er weer uit?’, ‘wat is myofasciale pantsering?’ en ‘wat gebeurt er bij een release van spanningsblokkades?’

Deze cursus wil dus specifiek aansluiten bij de praktijk en wordt daarom thematisch opgebouwd van gezond 
naar verstoord functioneren en van cel- en weefselniveau naar het hele lichaam als functioneel systeem. 
Therapeutische inzichten en handvatten worden hierbij stap voor stap uitgelicht en besproken. Doorheen 
de cursus hanteren we actueel, wetenschappelijke onderzoek en een trans-disciplinaire bril die ons in staat 
moet stellen kritisch te kijken naar het eigen werk als therapeut. Aan de hand van casuïstieke oefeningen 
wordt de leerstof verankerd in de eigen praktijk. Aangezien deze cursus modulair aangeboden wordt staat ze 
open voor alle therapeuten, coaches en artsen die de vertaalslag wil maken naar belichaamde anatomie. Wie 
verdere theoretische en praktische verdieping zoekt, kan terecht in specifieke vervolg-modules bij Agape.
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27, 28 en 29 oktober 2021, telkens van 9u30 - 17u      €550
Trainer: Joeri Calsius (BE)

Hoewel enigszins vergeten, vormt hands-on lichaamswerk een erg krachtige tool in psychotherapie. Het biedt 
een unieke toegangsweg tot de innerlijke belevingswereld van de cliënt en slaat een brug tussen spreken 
over en bewegen vanuit lijfelijke ervaring. Bovendien laat het uitgeputte, pijnlijke of gespannen lichaam vaak 
maar los bij een veilige, luisterende handgreep of door diepe, smeltende releasetechnieken.

Deze praktijkgerichte basiscursus start met een korte blik op enkele theoretische aspecten van hands-on 
lichaamswerk. Vervolgens gaan we aan de slag met verschillende hands-on technieken uit lichaamsgerichte 
psychotherapie, aangevuld met handgrepen uit osteopatisch-myofasciaal en energetisch lichaamswerk. 
Steeds zoeken we ook de vertaalslag naar herkenbare hulpvragen uit de dagelijkse praktijk. Centraal in deze 
cursus staat het trans-disciplinaire werkkader Experiëntieel Lichaamswerk (Calsius, 2020) dat ontwikkeld werd 
als een domein-overstijgende kapstok voor de integratie van lichaamswerk in de dagelijkse praktijk. 

Dag 1 Theorie  Het myofasciaal gelaagde lichaam, een ontwikkelingsdynamische verkenning
 Praktijk  Veiligheid installeren bij hands-on lichaamswerk / Werken met een luisterende   
   handgreep / Versmeltend en restoratief hands-on lichaamswerk
 Casuïstiek

Dag 2 Theorie Hands-on lichaamswerk en interoceptie, een breinwetenschappelijke verkenning
 Praktijk  Waarnemend hands-on lichaamswerk / Vitaliserend en catharsis-based hands-on   
   lichaamswerk
 Casuïstiek

Dag 3 Theorie  Het traumatisch, gepantserde lichaam, een ontwikkelingspsychologische verkenning
 Praktijk  Technieken voor hands-on lichaamswerk bij spanningsklachten, paniek en    
   hyperventilatie, depressie en trauma
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8 november 2021

Data: 8-15-22-29 nov & 6-13-20 dec 2021        €1600 
Trainer: Niek Ghekiere (BE)

Bio-energetica is een methode die gebruik maakt van verschillende oefeningen die zich richten naar 
spanningsgebieden in het lichaam. Vooral deze spanningsgebieden zijn ervoor verantwoordelijk dat 
‘levensenergie’ zich niet ten volle kan laten zien. Ze hebben een directe invloed op ons zelfbeeld, onze 
belevingen en onze intensiteit van genieten. 

Via verschillende manieren van expressieve dansen, meditaties en specifieke oefeningen waar het lichaam in 
betrokken wordt, uiten de losgemaakte spanningen zich vaak in vreugde, opluchting, ruimte, herkenning en 
erkenning en zorgt deze openheid voor nieuwe impulsen en rust in ons leven.

Bio-energetica is voor mensen die de kwaliteit van hun leven willen verbeteren, het leven niet alleen aan de 
oppervlakte willen ervaren, het contact met hun gevoel zijn kwijtgeraakt, nieuwsgierig zijn.

Thema’s die aan bod komen:

Theoretische concepten van toen en nu: hoe het gespannen lichaam begrijpen? • Ervaringsgerichte basis- en 
doorwerkoefeningen • Gronding • Adem & klank • Containment & catharsis • Vibratiebogen • Spierspanningen 
& expressie • Contact • Neurologie en bio-energetica • Opladen & ontladen • Plezier & overgave
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Start:
18 november 2021

&

Data: 18 - 19 - 20 - 21 november 2021                            €580
Trainer: Niek Ghekiere (BE)

Doel van deze module

Verdieping en inzicht verwerven in neurologische processen die verklaring geven aan de effecten  van  
lichaamsgerichte therapie & coaching.

Komt aan bod in deze module: 

• Neurologie van: 

• dreiging, stress en trauma 
• stress, burnout en depressie
• gevoelens, emoties en angst
• empathie, afstemming en hechting
• het geheugen en linker-hersenhelft integratie, empathie en afstemming
• spiritualiteit 

• Polyvagale theorie en lichaamsgerichte psychotherapie
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Start:
 30 maart 2022

&

30 maart tem 1 april / 27-29 april / 18-20 mei 2022  (9u30 - 17u30)    €1100
Trainer: Joeri Calsius (BE)
Accreditatie: 48ptn ABP-BVP vzw (Belgische Vereniging voor Psychotherapie)

Tijdens deze lesdagen neemt Dr. Joeri Calsius je mee doorheen psychologische en biologische beginselen 
van het lichaamsgericht werken waarbij hij aantoont dat lichaamsgericht werken wetenschappelijk 
aantoonbaar is. 

Blok 1 Psychologische fundamenten van lichaamsgericht werken: 
• Ontwikkelingspsychologische ankers in lichaamsgerichte psychotherapie
• Het onbewuste en het lichaam
• Fulcra, een ontwikkelingsdynamisch concept: theorie, practica & fulcrum-analyse, kwadranten, fulcra en 

het zelf. 

Blok 2 Biologische fundamenten van lichaamsgericht werken: 
• Het spierpantser + werken met een gespannen lichaam
• Lichaamsbeleving: brein-netwerken en interoceptie + werken met de evocatieve stem
• Het vroege lichaam in detail + casuïstiek 

Blok 3 Klinisch denken en handelen in lichaamsgericht werken: 
• Embodiment, embodied & conceptueel zelf-gewaarzijn & rêverie + werkvormen
• Werken met de niveau’s van aandacht en bewustwording & met een 

ontwikkelingsdynamisch behandelsjabloon
• het therapeutisch kader bij LPT ° anamnese als proces bij LPT
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Start:
janurai 2022

REICHIAANSE
KARAKTERANALYSE

Data: binnenkort beschikbaar op de website                            €1950 + catering
Trainer: Marjolijne van Buren- Molenaar (BE)

Als kind leren we onszelf bepaalde technieken aan om ons te beschermen tegen trauma's en andere pijnlijke 
gebeurtenissen. Fysieke en emotionele gebeurtenissen in de eerste periode van je leven zorgen ervoor dat 
je strategieën ontwikkelt die je de kans geven om zo pijnloos mogelijk te overleven. Na een verloop van 
tijd worden deze strategieën onbewust. Je gaat dan op een bepaalde manier reageren op situaties zonder 
dat dit bewust is. Reich onderzocht dit en stelde vast dat deze reacties in 5 karakterstijlen kunnen worden 
gecatalogeerd.

Volgende thema’s zullen aan bod komen:

• Reichiaanse karakteranalyse
• Narcisme en symbiose
• Relatie tussen lichaam, chronische spierspanningen en karakter
• Vader-moeder-kind relatie, object-relatie & lichaamswerk 
• Lichaamswerk en ontwikkelingspsychologie
• Oedipale ontwikkeling en lichaamswerk
• De basisbehoeften en hun impact op de ontwikkeling van het karakter: Veiligheid, Voeding, Verkenning, 

Vrijheid, Vitaliteit
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Gezien het aantal burn- en bore-outs, het ongelooflijk hoog aantal langdurige zieken en het opgejaagd gevoel 
dat zelfs nu al bij kinderen terug te vinden is, is eindelijk in onze huidige geestelijke gezondheidszorg meer 
gegronde aandacht voor de interactie tussen lichaam en geest. 

Er is een groeiende vraag naar concrete en onderbouwde belichaamde wetenschappen, technieken en 
methodieken vanuit o.a. de politie, de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de coachingswereld, 
fysiotherapeuten en andere beroepsgroepen. De kennis van Laban Movement Analysis leert je een lichaam 
in beweging te lezen en deze kennis in te zetten in therapie.

Volgende thema’s komen aan bod: 

Laban Movement Analysis • Recuperatie en inspanning • Congruentie • Relateren en verbinden in en met jezelf 
en de wereld • De kunst van observeren • Het lichaam in beweging ‘lezen’ • Energie en kracht waarnemen in 
beweging • Hoe beweegt iemand in relatie tot zijn omgeving? • Hoe beweegt iemand in relatie tot de ander? 
• Energizers & warming-ups. 

Data binnenkort beschikbaar             
Trainer: Stephanie de Bruijckere (BE)
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BARTENIEFF 
FUNDAMENTALS

2022

Deze module is specifiek gericht naar hulpverleners, therapeuten en coaches die de Bartenieff Fundamentals™ 
(het Bartenieff Systeem) willen toepassen binnen hun werk. Je leert hoe je Bartenieff Fundamentals™ kan 
gebruiken binnen therapie waarbij de taal van het lichaam centraal staat. Via oefeningen leer je mensen 
dieper in het lichaam - tot de essentie van hun zijn – te brengen. 

We oefenen om vanuit de hulpvraag van de cliënt de essentie te halen en dit om te zetten in bewegingsoefeningen, 
die ervoor zorgen dat de mensen de processen waarin ze zich bevinden verder kunnen verwerken. Via de 
principles van de Bartenieff Fundamentals™ zullen jouw observatietechnieken verruimd worden waardoor je 
gemakkelijker tot de essentie kan komen van de hulpvraag/wat vast zit. Je krijgt tools aangereikt om je cliënt 
letterlijk opnieuw in beweging te leren brengen. 

Voor jou als therapeut, coach of hulpverlener draagt het Bartenieff Fundamentals™ System bij tot zelfreflectie 
en helpt om je aanwezigheid als therapeut te versterken. Het geeft je de mogelijkheid om te observeren wat 
bij de ander speelt, wat helpt om de juiste interventies te doen en de doelstellingen te bereiken. Het biedt een 
kader om de thema’s van de cliënt die naar boven komen te verwerken en de kwaliteiten te verruimen en/of 
te verdiepen. 
 

Data binnenkort beschikbaar
Trainer: Stephanie de Bruijckere (BE)
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ZINTUIGLIJKE EN 
NON-VERBALE 

COMMUNICATIE 

2022
Data binnenkort beschikbaar
Trainer: Rachel Porter (UK)

Attunement Process is een unieke en effectieve manier van werken met mensen die geen woorden of 
conventionele gecodeerde communicatie kunnen gebruiken. Het is een training die is gericht op het 
verbeteren van de werkrelatie met iedereen die alternatieve vormen van communicatie nodig heeft. Dergelijke 
klantgroepen kunnen moeilijk te begrijpen zijn om les aan te geven, mee te praten en betrokken te zijn 
bij creatieve activiteiten. Attunement Process biedt hulpverleners, kleuters, leerkrachten, ergotherapeuten 
e.t.c hulpmiddelen aan om de wereld van hun cliënten te betreden en de ontwikkeling van interpersoonlijke 
vaardigheden, creativiteit, zelfrespect en verbetering van uitdagend gedrag te vergemakkelijken. 

Het afstemmingsproces kan ook meer algemeen worden gebruikt voor het verdiepen van expertise in alle 
communicatie in werk en in de praktijk die verhoogde interpersoonlijke vaardigheden vereist. Dit is geen 
vorm van therapie op zich, maar het is een therapeutische praktijk. Deelnemers zullen zich bewust worden 
van hun eigen therapeutische aanwezigheid en instincten en hoe ze die bewuster kunnen gebruiken in hun 
zorgverlenende praktijken.

Heb je moeite om mensen te helpen die psychische problemen hebben maar die de woorden niet kunnen 
vinden? Voel je beperkingen en / of voelen zij zich beperkt in jouw interacties? Heb je moeite om de emotionele 
signalen van je cliënten in te leven en te lezen? Wil je jouw communicatie met je klant uitbreiden, beter 
begrijpen en creatiever werken? Dan is deze training voor jou. 
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THE

The mindful breath, ‘bewust ademen’, is een therapievorm waarbij de focus ligt op het reguleren van de adem.

Er zijn diverse redenen waarom we werken met adem in therapie. Zo kunnen ‘adem-interventies’ een 
belangrijke hulp bieden bij/voor:

• Het reguleren van over- of onderprikkeling
• Het vergroten of verminderen van de emotionele intensiteit
• Het vergroten van energie
• Het creëren van ontspanning
• Het stimuleren van fysieke gezondheid

Je leert alles over adem en mindfulness, adem en therapie, Reichiaans ademen, adem en integratie, adem 
en emotieregulatie, de opladende en ontladende ademhaling, hyperventilatie en superventilatie, adem als 
levensenergie, adem en focussing.

Data binnenkort beschikbaar
Trainer: Daniëlle De Wilde (BE) & Niek Ghekiere (BE)
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Daniëlle De Wilde werkt als ademwerker, professionele trainer-coach, MoonMother, Ceremoniële 
Fire Walk-leider, dans- en bewegingstherapeut, directeur van het instituut BAO Elan Vital Personal 
Development, Coaching en Mentoring in Brussel. Ze werkt al meer dan 30 jaar in de social profit 
sector (ziekenhuis, NGO & scholen) en met leiders in bedrijven om vitale werkomgevingen te 
creëren en burn-out te voorkomen. Als nationale vertegenwoordiger van de IBF voor België 
gedurende 20 jaar, was ze vice-president België van de International Coaching Federation en 
maakte ze 5 jaar deel uit van het IBF Admin Team, en ondersteunt ze nu het huidige Executive 
Team met het netwerken. Ze faciliteert ook Breathing & Healing Circles in Brussel / Brugge 
en leidt groepsreizen om weer in contact te komen met de natuur. Ze leidt therapeuten op in 
belichaamde coachingpraktijken. sjamanistisch ademwerk en ritueel werk op maat.

Niek Ghekiere draagt een master diploma in Dance Movement Therapy en NeoReichiaanse 
Psychotherapie. Hij specialiseerde zich in neurologie, Authentic Movement, ademtherapie en 
bio-energetica. Hij is gastdocent aan buitenlandse postgraduaat-opleidingen. Als onafhankelijk 
onderzoeker publiceerde hij o.a. over Authentic Movement. Hij is voormalig voorzitter van 
de Belgische vereniging voor Creatieve Therapie en Dans- en bewegingstherapie. Hij heeft 
zijn eigen praktijkvoering als therapeut waar hij avondgroepen verzorgt in bio-energetica en 
authentic movement en individuen bijstaat in hun zoek- en ontwikkelingsproces. Hij is trainer in de 
opleiding dans- en bewegingstherapie en coördinator/trainer van/aan de opleiding Connected 
Living van AgapeBelgium. 

Marjolijne van Buren-Molenaar heeft haar hele leven een grote voorliefde voor bewegen gehad. 
In 1987 studeerde zij af als docent lichamelijke opvoeding. Begin jaren ’90 schoolde zij zich om 
en sinds 1998 heeft ze een praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie. Ze is getrouwd en 
is moeder van drie kinderen. Marjolijne is houder van het European Certificate Psychotherapy 
(ECP).

Dr. Joeri Calsius is van basisopleiding klinisch psycholoog (PhD.) en kinesitherapeut, hij studeerde 
eveneens cultuurfilosofie (MA.) en gezondheidswetenschappen (MSc.). Hij specialiseerde zich als 
osteopaat D.O en als lichaamsgericht, psychodynamisch psychotherapeut. Hij doctoreerde te Utrecht 
op een verhandeling over een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, 
fenomenologische en lichaams-therapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de 
Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie. 
Daarnaast is hij deeltijds universitair docent en gastdocent aan diverse postgraduaat-opleidingen 
in binnen- en buitenland. Hij is voormalig vice-voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Klinisch 
Psychologen. Zijn handboek “Werken met een lichaam dat moeilijk doet.” (Acco, 2017) kent momenteel 
een tweede druk.

Stephanie de Bruijckere is een internationaal trainster die zich heeft gespecialiseerd in dynamische 
ontspanningswerkvormen, Laban Bewegingsanalyse en Bartenieff Fundamentals. Zij is een erkend 
dans- en bewegingstherapeute en gecertificeerd bewegingsanalist (CMA). Zij doceerde in de 
internationale trainingen van het Laban Institute for Movement Studies in New York en werkte mee 
in programma’s zoals ‘embodied leadership’, ‘dynamic relaxation’ en nog meer. 
Zij is verbonden als coördinator en trainster in de opleiding dans- en bewegingstherapie van 
AgapeBelgium.  

Rachel Porter is een Engelse drama- en bewegingstherapeute (MA). Als therapeute verricht ze 
pionierswerk rond pre-linguïstische communicatie. Ze geeft les aan de masteropleiding voor 
“Sesame Drama and Movement therapy” aan de “Central School of Speech and Drama” (UK), waar 
ze “Movement with touch” doceert. Daarnaast is ze als therapeute verbonden aan de “Autistic 
Society and Early Years settings” in North London. Ze is geregistreerd therapeute, lid van de 
BADTHA .
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Inschrijven

• Schrijf je in via de website www.agapeacademy.be
• Na het ontvangen van deze documenten is er een kennismakingsgesprek (kan ook per skype) en ontvang 

je de informatie naar de literatuurlijst, de opdrachten per module, ect.

Alle prijzen in de brochure zijn exclusief BTW.

Locatie: alle modules gaan door in AgapeBelgium, Oude Heirweg 60, 8851 Koolskamp (Lichtervelde). 
In de kostprijs zit de training en de syllabussen vervat. 

Oude Heirweg 60  BTW BE 0542.980.264 
8851 Koolskamp  RPR GENT AFDELING BRUGGE
T +32 51 80 28 10  BE30 7512 0681 0811
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Ik heb in deze opleiding de spirituele 
kracht van Bio-Energetica ontdekt 
en het nut daarvan als Dans- en 
Bewegingstherapeute. 
Door bewust te worden dat er een verband 
bestaat tussen chronische spierpijnen en 
onderdrukte emoties en door specifieke 
oefeningen te geven om die spieren te 
ontspannen, wordt ook het bewustzijn 
van de verschillende delen in ons lichaam 
vergroot en herwinnen we aan gratie in 
onze bewegingen.

Isabelle Hoet
Dans en bewegingstherapeut

Bio energetica was een 
onvoorspelbare reis naar 
onbekende delen van 
mijn lichaam. 
Ik ben verschillende 
krachtbronnen in mezelf 
tegengekomen, waardoor 
ik nog meer bewust werd 
van de innelijke wijsheid 
die in mijn lichaam 
aanwezig ligt. 

Griet Mertens
Dans en 
bewegingstherapeut

De module Lichaam en 
Bewustzijn was een ware 
herbronning voor mij. De 
inhouden waren rijk en 
direct toepasbaar in mijn 
praktijk. Door de ruimte 
die we als studenten 
kregen om elk vanuit ons 
vakgebied te reflecteren, 
werd de verbinding tussen 
de theorie, de praktijk in de 
les en de praktijk buiten de 
les snel helder voor mij. Ik 
vond het traject bijzonder 
boeiend en de lesstijl erg 
respectvol.

Jozef Sercu, muziekagoog



Waarom kiezen voor AgapeBelgium?

AgapeBelgium heeft een lange traditie en ruime ervaring in het veld van de lichaamsgerichte psychotherapie. 
Sinds 1986 bieden wij bio-energetica-, adem- en lichaamsgerichte psychotherapiegroepen aan.  

AgapeBelgium beschikt over een ruime expertise in het aanbieden van gespecialiseerde opleidingen 
en trainingen. De opleidingen die aangeboden worden in AgapeBelgium zijn allemaal geworteld in het 
lichaamsgericht (psycho)therapeutisch gedachten-goed.

AgapeBelgium werkt met hoog gekwalificeerde trainers die elk een autoriteit zijn in hun vakgebied. Dit 
garandeert niet alleen de betrouwbaarheid, maar ook de kwaliteit van modules.

Een opleiding volgen in AgapeBelgium betekent op een persoonlijke manier begeleid worden op maat van 
jouw behoeftes en afgestemd op jouw mogelijkheden en praktijkvoering. Wij wensen jouw professionliteit nog 
meer kleur te geven op deze manier.  

AgapeBelgium is door de Vlaamse overheid erkend als dientsverlener voor de pijler ‘opleidingen’  (KMO-
portefeuille) en staat garant voor kwaliteit, professionaliteit en integriteit.

AgapeBelgium • Oude Heirweg 60 • 8851 Koolskamp
www.agapeacademy.be • info@agapebelgium.be • 051/802 810
Volg ons op Facebook en Instagram en/of schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte 
van de nieuwste opleidingen en ontwikkelingen.


