
 

Verdiepingstraining 

De dynamiek van 

Hechting in het Contact 
 

 
 

 

Blok 1:   “In contact groeien we”     23 en 24 januari 2015   

Veilige en onveilige hechting: wat betekent dat? 

Hoe drukt zich dat uit in ons lijf? Hoe te herkennen? 

Valkuilen en groeimogelijkheden in contact en het innemen  

van de eigen plek in de wereld. 

 

Blok 2:  “Versterkend of verstikkend”     13 en 14 maart 2015 

 

De invloed van het familiesysteem bij hechting. 

De betekenis en de werking van constructieve en destructieve  

  Symbiose.  Wat is het bindingstrauma? 

  

Blok 3:  “Wederkerigheid opent”     17 en 18 april 2015 

 

Hoe raakt het verhaal van de ander jouw verhaal? 

Hoe herken je jouw hechtings-geschiedenis in het contact? 

Hoe herken je de hechtings-geschiedenis van de ander en hoe ga je 

daar mee om? 

 

 

Werkwijze: via een gericht aanbod van lichaamsgerichte- en systemische oefeningen  ervaren en leren 

herkennen van de thema's en hiermee oefenen in het contact. Verdieping van inzicht d.m.v. aanvullende 

theorie. 

Bij de training wordt een reader uitgereikt. 

 

 

Voor wie: (oud)Deelnemers aan de opleiding Meesterschap in Contact 

Lichaamsgeoriënteerde therapeuten 

Geïnteresseerde niet-therapeuten met ervaring in   

hechtingsprocessen en lichaamswerk 

 

onder leiding van: 

Elly Meyles en Eric Bol 
 

www.levensstroom.info 

 



Praktische Informatie 

 
 

Plaats: Jan van Nassaustraat 115, Den Haag.  

 

Tijden: vrijdag van 10.00 - 18.00 uur, en zaterdag van 10.00 - 18.00 uur. 

 

Kosten: € 750,-. Indien de werkgever betaalt: € 1250,-. Dit is inclusief lunch en materiaal.  

 

Betaling: naar E.R. Bol, banknummer: NL41 INGB 0005 3712 39, onder vermelding van “Verdiepingstraining”. 

 

Annulering: is kosteloos mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de training. Daarna is het volledige  bedrag 

verschuldigd. Vervanging door iemand anders is in principe mogelijk. Na aanmelding ontvang je een 

bevestiging, informatie ter voorbereiding en een routebeschrijving. 

 

Inschrijven: via de website www.levensstroom.info 

Met vermelding van: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, dat het vereiste bedrag is overgemaakt 

en aangeven dat er nota is genomen van de annuleringsregeling.  

 
Meer informatie: www.levensstroom.info 
 

 

Contact: 

  - Eric Bol: 030-2312182, info@ericbol.nl, www.ericbol.nl 

 - Elly Meyles: 070-7852872 of 06 53 81 94 66, info@ellymeyles.nl, 

   www.ellymeyles.nl 
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