
     Resonanties van trauma 
      Basisprincipes van IopT 
    Identiteit georiënteerde Psychotrauma Therapie 

          zoals ontwikkeld door dr. Franz Ruppert

IopT werd ontwikkeld door dr. Franz Ruppert en is 
een methode voor traumaverwerking. 
Uitgangspunt voor het proces van (zelf)resonantie 
is de intentie van de vraagsteller. 
Het lijf toont zich als een autonome spreekbuis 
van opgeslagen vroegkinderlijke ervaringen. 

In resonantie-processen kun je ervaren hoe pre-, 
peri- en postnatale trauma’s doorwerken op onze 
psyche en op ons vermogen tot zelfliefde en 
verbondenheid. 
Vragen als ‘Wie ben ik’, ‘wat wil ik’, ‘kan ik mijn 
eigen leven leiden’ zijn gerelateerd aan onze 
vroege identiteitsvorming.
Onverwerkte trauma-ervaringen van
(voor)ouders zijn we van invloed op de vorming 
van de eigen identiteit van het kind. 
Identificaties, verstrikkingen en overlevings-
strategieën verstoren de ontwikkeling van een 
autonoom Ik en een gezonde vrije wil.

Franz Ruppert benoemt dit als als traumata van 
identiteit, liefde, seksualiteit en het trauma van zelf 
dader worden Mensen herhalen hun 
traumabiografie onbewust soms  hun leven lang.

Resonantie-processen, waar de intentie van de 
client het uitgangspunt is, maken verborgen 
dynamiek op psychisch, somatisch en relationeel 
niveau zichtbaar en voelbaar. 
Het proces biedt kans om verstrikkingen te 
begrijpen en het contact met het eigen Ik te 
herstellen.Deze manier van werken heeft een 
intense diepgang en helend effect.

Deze zesdaagse  leergang is bedoeld voor 
begeleiders, die met deze methode willen 
kennismaken en leren begrijpen. 
Hierna is een verdiepingsleergang te volgen.

We werken in een leercirkel, waarin de eigen 
vragen van deelnemers in resonantie-processen, 
terugkoppeling en theorie uitgewisseld worden.

Iedere dag focust zich rond een thema, 
gerelateerd aan de basisprincipes van IopT.
- Attitude van de facilitator
- De functie van de intentie
- Principes van resonantie
- Splitsingen en verstrikkingen
- Trauma van identiteit en liefde
- Dader en slachtoffer dynamiek

Zes maandagen
10.00 tot 17.00 uur
16 en 23 en 30 mei 2022

 13 en 27 juni 2022
 04 juli 2022
 

Trainer Gwen Timmer
Locatie Utrecht 
Kosten € 1150,— BTW vrij, 

         incl koffie thee hand-outs, excl. lunch
Inschrijving www.praktijkparabel.nl

http://www.praktijkparabel.nl

