Resonanties van trauma
Basisprincipes van IopT

Identiteitsgeorienteerde Psychotrauma Therapie (volgens methode van dr Franz Ruppert)
Opleider Gwen Timmer
Drie tweedaagse modules van 10.00 tot 17.00 uur
1en 2:
vrijdag 28 en zaterdag 29 mei 2021
3 en 4:
vrijdag 18 en zaterdag 19 juni 2021
5 en 6:
vrijdag 02 en zaterdag 03 juli 2021
Kosten
€ 1100,00
Inschrijving www.praktijkparabel.nl
Locatie Utrecht/Hooghiemstraplein 151*
*Indien nodig voor Corona starten we online.

De afgelopen tien jaar ben ik gegrepen door de intense diepgang van de resonantieprocessen van
IopT, ontwikkeld door Franz Ruppert. De methode van Identiteitsgeorienteerde
Psychotraumatherapie gaat uit van de zelfresonantie rondom de intentie van de vraagsteller.
Het lijf toont zich als een autonome spreekbuis van de gevolgen van vroegkinderlijke ervaringen voor
en de gevolgen daarvan op identiteit, liefde, seksualiteit en autonomie.
Deze zesdaagse staan we stil bij de basisprincipes van IopT.
Voor begeleiders, die deze methode willen leren begrijpen toepassen .
In resonantieprocessen kun je diepgaand
ervaren hoe pre-, peri- en postnatale
hechtingstrauma’s doorwerken op
identiteitsvorming en op het vermogen om
zelfliefde en vertrouwen te kunnen ervaren.
Vragen als ‘Wie ben ik’, ‘wat is mij eigen wil’,
‘kan ik mjn eigen leven leiden’zijn gerelateerd
aan onze vroegkinderlijke ervaringen in relatie
met en tot ouders. Franz Ruppert benoemt dit
als traumata van de identiteit, van liefde,
seksualiteit en het trauma van zelf dader
worden.Mensen herhalen hun traumbiografie
onbewust soms levenslang

Niet verwerkte trauma-ervaringen van
(voor)ouders zijn als afsplitsingen en
overlevingsstrategien van cruciale invloed op de
vorming van een al dan niet autonome identiteit van
het kind.Identificaties en verstrikkingen maken het
gecompliceerd om een helder eigen Ik en een
gezonde eigenwil te ontwikkelen.
Resonantieprocessen, waar de intentie van de
client het uitgangspunt is, maken verborgen
dynamiek op psychisch en somatisch niveau
zichtbaar en voelbaar. Het biedt kans uit de
verstrikkingen en fragmentaties te komen en het
contact met het eigen Ik te herstellen.

We werken in een leercirkel, waarin terugkoppeling uit het proces,
discussie, eigen ervaringen en inzichten uitgewisseld worden.
Iedere dag focust zich rond een thema, gerelateerd aan de principes van IopT.
1.attitude van de begeleider. 2. de functie van de intentie, 3. principes van zelfresonantie 5. splitsingen
en verstrikkingen. 6. dader- en slachtofferdynamiek
We zullen werken met deelopdrachten met de eigen intenties van de deelnemers.
Voor degenen, die dat willen, start daarna een vervolg- en verdiepingsgroep.

