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 Therapeutische vaardigheden              Inhoud

INHOUD Therapeutische Vaardigheden

Naast de Psycho-Sociale basiskennis en de Mediche basiskennis wordt er van een Fonoforese 
therapeut verwacht dat hij/zij op energetisch gebied kan communiceren met de energie van de 
cliënt. Hiervoor is oefening en scholing nodig om energetisch communicatief vaardig te worden. 
De anamnese techniek wordt gedoceert bij PSBK en bij MBK, echter dit vraagt een uitgebreidere 
energetische anamnese. We vragen op bepaalde zaken dieper door om de energetische en me-
ridiaan gezondheid helder te krijgen voordat we beginnen. Verder wordt er ingegaan op emo-
tiewerk, omdat de stemvorken diepe verstopte emoties naar boven kunnen halen en je hier als 
therapeut goed mee om moet weten te gaan. 

1. |  Basis therapeutische Vaardigheden
 1.1  | Basis houding therapeut
 1.2 | Verantwoordelijkheid
 1.3 | Innerlijke verbinding met verticale as | Het Veld
 1.4 | Verbinding met cliënt
 1.5 | Liefde, Respect & Dienstbaarheid (zonder jezelf weg te geven)
 1.6 | Valkuilen | Helperssyndroom
2. | Communicatie
 2.1  | Levende communicatie vaardigheid  
 2.2 | Geweldloze communicatie bestuderen | Rosenberg
 2.3 | Open vragen methode
 2.4 | Doorvragen - Oprecht nieuwsgierig zijn
 2.5 | Antwoord is de leidraad voor de vraag
 2.6 | Luistervaardigheid | Tussen de regels door luisteren
 2.7 | Woord vaardigheid | Bepaalde woorden duiden op bepaald trauma
 2.8 | Leela methode
 2.9 | Anamnese vaardigheid op energetisch niveau
3. | Energetische communicatie
 3.1  | Nonverbale communicatie
 3.2 | Overdracht en tegenoverdracht
 3.3 | Fysieke houding van jezelf en van je cliënt
 3.4 | Scannen Fysieke lichaam + communiceren met de energie van de cliënt
 3.5 | Scannen auralagen + communiceren met de energie van de cliënt
 3.6 | Scannen chakra’s + communiceren met de energie van de cliënt
 3.7 | Scannen pijnplek of aandoening (litteken) + communiceren met de energie
 3.8 | Kennis van diverse soorten energetische vervuiling
4. | Energiewerk
 4.1 | Messbrug | Joop van der Hagen
  Innerlijk kind (voor eigen energie)
  Zilveren Schaal (voor vreemde energie) | Henri de Vidal de Saint Excuperie
 4.2 | Proceswerk
  Je eigen proces kunnen begeleiden 
  Cliënten proces kunnen begeleiden
  Emotiewerk met jezelf
  Emotiewerk met je cliënt
5. | Psycho-energetische vaardigheden
 5.1  | Gang met deuren | Phyllis Kristal
 5.2 | Helende reis | Brandon Bays
 5.3 | Kampvuur methode  
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