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hart op de tong
IN BEELD

De uitbreidingsset: Hart op de tong in Beeld
is gebaseerd op systemisch werken.
Met poppetjes en andere materialen wordt de situatie in beeld gebracht.
Het spel is daardoor breder inzetbaar.
Ook voor ieder die andere problemen in het leven ervaart dan scheiding.

VOLG DE TRAININGSDAG:
‘SYSTEMISCH WERKEN MET HART OP DE TONG’
Om optimaal te kunnen werken met de uitbreidingsset

Systemische
kennis
vereist

Deze trainingsdag heeft de volgende onderdelen
Theorie systemisch werken en opstellingen
Hart op de tong in beeld oefenen door opstellingen met poppetjes
Oefeningen in de ruimte met vloerankers
Het spel Hart op de tong spelen en ontdekken hoe je het kan spelen in
een groep of individueel
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Bestel het spel via de website en meld je direct aan voor de trainingsdag,
je ontvangt dan 10 % korting op de trainingsdag.
http://www.harmonycoaching.nl/bestelformulier/
Deelnemers over de trainingsdag:
“Het spel voldoet zeker aan mijn verwachtingen, ik ga het zeker inzetten”.
“Het er zelf mee ‘spelen’ vond ik erg veel inzicht geven”.
“Ik had verwacht dat we alleen het spel uitgelegd zouden krijgen. We kregen zelfs meer,
namelijk inzicht in onze eigen situatie”.
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hart op de tong
Hart op de tong is een therapeutisch spel,
ontwikkeld voor ieder die te maken heeft met een scheiding.
Zie voor meer uitleg:
http://www.harmonycoaching.nl /therapeutisch-bordspel/

Dit spel helpt om:
De echtscheiding te begrijpen
Zich te onttrekken aan de problemen van ouders
Om te gaan met verlies
Om te gaan met verschillende emoties
Mogelijke schuldgevoelens te accepteren en te verwerken
Het permanente karakter van de scheiding te accepteren

Contact:
Gea Stoel, Harmonycoaching
geastoel@harmonycoaching.nl
06 48270309

Voor:
Coaches
Therapeuten
Mediators
Scholen
CJG
Praktijkondersteuners
Jeugdzorg
GGZ
Te spelen met:
Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Gezinnen
Lotgenotengroepen
Broers en zussen
Individueel

Voor meer informatie of bestellen: www.harmonycoaching.nl

