
 
Een transformerende Bodymind Integration-methode 

die werkt met bevrijden en integreren van de verschillende aspecten van Je 

Zelf. 

Training programma  
in 4 certificerende modules 
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Of u nu therapeut, lichaamswerker, coach, spiritueel zoeker bent of lichaamsgeoriënteerd 
therapeut wilt worden, deze certificerende training is ontworpen om u in staat te stellen uw 
ervaringsniveau, uw vaardigheden en uw begrip van bodymind-werk te vergroten voor 
jezelf en voor je cliënten. 

Samengesteld uit 4 onafhankelijke en certificerende modules van 100 uur, kan deze trai-
ning worden gevolgd als aanvulling op je huidige specialisatie of als een volwaardige training. 
Door theorie en praktijk af te wisselen, kan het, nadat aan alle voorwaarden is voldaan, leiden 
tot het diploma van beoefenaar in Core Strokes. 

> Presentatie van de methode Core Strokes  p3 ....................................................................

> Module 1  p4 .................................................................................................................................
« Open je lichaam en geest om de reis van zuivering, groei en transformatie van je 
ziel te beginnen » 

> Module 2  p6 .................................................................................................................................
« Versterk je zelfvertrouwen en neem je plaats in dankzij diep body-mind werk » 

> Module 3  p8 .................................................................................................................................
« Bevorder hart / bekken eenheid en harmonie en verenig liefde, eros en seksu-
aliteit met diep lichaamswerk » 

> Module 4  p10 ...............................................................................................................................
« Integreer lichaam en geest, proef de vruchten van het leven en ontdek uw levens-
missie door middel van diepgaande integratie » 

> Schema van een trainingsweek  p12 ......................................................................................

> Toelatingsprocedure en diploma  p13S...................................................................................
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Core Strokes, een synthese van modern psychotherapeutis-
che en bodymind methoden 

De Core Strokes-methode is ontwikkeld door Dirk Marivoet na 30 jaar praktijk en lesgeven op 
het gebied van somatische psychotherapie, psychologie en diep lichaamswerk. 

Deze methode combineert de theoretische en praktische aspecten van de volgende be-
naderingen: 
• Postural Integration, Energetic Integration  en Pelvic-Heart Integration, ontwikkeld 

door Jack W. Painter, PhD 
• Core Energetics, ontwikkeld door John C. Pierrakos, MD 
• Pesso-Boyden-System Psychomotor, ontwikkeld door Albert Pesso en Diane Boyden-Pes-

so). 
• Andere benaderingen en systemen zoals die van William Reich, Carl Jung, Alexander Lowen, 

Eric Berne ... 

Raak aan en laat je raken: leer leven met een open en 
beschikbaar hart! 

De originaliteit en effectiviteit van de Core Strokes-methode ligt in het vermogen om 
technieken van lichaamswerk en verbale expressie te integreren die ons diep van binnen 
zullen "raken", in onze weefsels maar ook in onze emoties, onze gevoelens. wonden, onze 
fundamentele menselijke behoeften, onze ziel. 

Door deel te nemen aan deze training, zult u kunnen ontdekken hoeveel de "slagen", de 
“stoten” en de "prikken" die we ontvangen ons kunnen pijn doen, ons kunnen doen sluiten, en 
hoeveel de "strelingen", de "Strokes" ons kunnen ondersteunen, (h)erkenning geven, en ons 
toe staan ons hart te openen, onze "Core". Je leert je behoeften en je emoties te uiten, je 
spanningen los te laten, dieper te luisteren en beter te zien, te geven en te ontvangen. 

Tijdens deze training zullen anderen je spiegels zijn, je stimuleren, maar ook ondersteunen 
bij wat geheeld moet worden en onthuld moet worden. Op persoonlijk vlak is deze training 
een kans om met ondersteuning van anderen gekwetstheden te boven te komen en te leren 
leven, met een open en beschikbaar hart. Professioneel brengt ze je een nieuwe en effectie-
ve aanpak, houding en krachtige tools in je werk met je cliënten.S
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Module 1 

« Open je lichaam en geest om de reis van zuivering, groei en transfor-
matie van je ziel te beginnen » 

> Werk aan de oppervlaktelaag van de fasciae 
100 uur 

Programma :
• Lichaamswerk op de fascia: het leren van hands-on technieken van Core Strokes om 

de oppervlaktelaag van het myofasciale netwerk over het hele lichaam te deblokkeren 
(opening van de bovenste en onderste lichaamshelften), 

• Studie van de bio-energetische karakterstructuren verbonden met deze gebieden, 

• Inzicht in en transformatie van hyper / hypo-gespannen of verdikte spier- en my-
ofasciale bepantsering, 

• Werk aan de beweging van energie in het lichaam om tot meer soepelheid te komen, 

• Verkenning van het principe van “tensegriteit”, 

• Studie van lichaamsanatomie vanuit het oogpunt van tensegriteit, 

• Het lichaam lezen: informatie leren lezen op posturaal, energetisch, karakter en my-
ofasciaal niveau, 

• Persoonlijkheidskaart (het Core Energetica-model): het door de persoon gedragen 
‘masker’ identificeren en doordringen in relatie tot de myofasciale spanningspatronen, 

• Energiefysiologie niveau 1: studie en praktijk van techieken van “lading” en “ontlading” 
van energie om psycho-lichamelijk werk te vergemakkelijken. Verkenning van de fasen 1 
tot 4 van de energiecyclus en hun blokkades (model van Dr.Jack Painter), 

• Oefenen van technieken afkomstig van verschillende psycho-lichamelijke be-
naderingen: Gestalt, bio-energie, psychomotorische therapie … 

• Bewustwording van je houding in interactie met anderen, ruimte en objecten, 

• Werk met acupressuurpunten om te stimuleren, kalmeren en in balans te brengen, 

• Werk aan de chakra’s op mentaal, emotioneel en wilsniveau, 

• Leren van verschillende verbale en non-verbale communicatiemiddelen, 

• Leren van relevante ander psychologische elementen, 

• Individuele en groepsgestuurde therapeutische processen, 

• Demonstratie van Core Strokes-sessies door de trainer, 

• Tijd voor vragen en antwoorden over interventiemethoden, 

• Oefenen in paren van aangeleerde technieken (onder begeleiding), 

• Analyse van ervaringen tijdens en na de training, 

• Analyse van de effecten van de methoden en technieken in module 1 + hun beperkin-
gen. 
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Theoretische lessen: 
• Introductie van de termen «Core» en «Strokes», 

• Principe van ‘eenheden van herkenning’ in Core Strokes: het profiel (voorwaardelijk 
versus onvoorwaardelijk, positief versus negatief, verbaal versus non-verbaal, zijn versus 
doen) en de economie van ‘Strokes’ (hoeveel, waar en wanneer te geven of te ontvan-
gen ), 

• Diepe ambities en verlangens naar liefde, betekenis, geluk en doel, 

• Persoonlijkheidskaart: lichaam, gevoelens en emoties, gedachten, overtuigingen, men-
tale beelden, wil, spiritualiteit, 

• Kaart van bewustzijn: “Zelfmaskers”, “Lagere zelf”, “Hogere zelf”, 

• Trifasische kijk op het menselijk bestaan: “pre-egoïsche fase”, “egoïsche fase” en 
“trans-egoïsche fase” waarin menselijke ontwikkeling kan / moet worden bereikt en in 
stand gehouden, 

• Het ego en de ontwikkeling van jezelf dankzij een “dynamische grond”: energie / actie / 
interactie / betekenis, 

• Karakterstructuren en -stijlen, 

• Lichaamstypes, 

• Tekortkomingen in basisbehoeften en methoden van ‘correctie’ door de incarnatie van 
‘ideale’ figuren door een derde persoon of symbolisch object, 

• Neurowetenschap van sociale ontwikkeling: neuroaffectieve systemen, sociaal en-
gagementsysteem, stressresponssysteem, zelfverdedigingssysteem, emotioneel regu-
latiesysteem … 

• Benadering van trauma : ontwikkelings-, shock, persoonlijk of collectief, 

• Theatrale ‘podia‘ en ‘schermen‘ in de menselijke psyche, 

• De relatie tussen therapeut en cliënt. 

Werk buiten de klas:
• Individuele therapiesessies in Core Strokes of Postural Integration met een gecertifi-

ceerde behandelaar (min. 6 uur), 

• Werk in groep: regelmatige bijeenkomsten om de onderwerpen die tijdens de training 
zijn bestudeerd met andere studenten te bespreken en te oefenen, 

• Studie van aanbevolen literatuur, 

• Persoonlijke reflectie en evaluatie. 

Dankzij deze module,

• Leer ik mijn oude patronen om te zetten in nieuwere, meer functionele. 

• Raak ik  meer belichaamd en word me meer bewust van wie ik ben. 
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Module 2 

« Versterken van je vertrouwen en je plaats innemen » 
> Werk aan de middelste laag van de fascia 

100 uur 

Programma :
• Lichaamswerk op de fascia: het leren van handmatige technieken van Core Strokes om 

de middelste laag van het myofasciale netwerk te deblokkeren, 

• Werk aan lichaamsdelen: zijlijn, schouders, nek, bekken, 

• Focus op de persoonlijkheid: “Masker”, “Lagere Zelf” en “Hogere Zelf”, 

• Andere holistische lichaamswerktechnieken: segmentale bepantsering, meridiaan- 
en puntwerk, bewegingsbewustzijn, chakrawerk, Gestalt, bio-energie, psychomotoriek, 

• Body Reading op een interactieve en fenomenologische manier, 

• Werken met trauma door “belichaamd diep luisteren” en diep lichaamswerk, 

• Verdieping van de technieken besproken in module 1, 

• Begeleide individuele en groepstherapeutische processen, 

• Demonstratie van Core Strokes-sessies door de trainer, 

• Tijd voor vragen en antwoorden over interventiemethoden, 

• Oefenen van technieken in paren en onder begeleiding, 

• Analyse van ervaringen tijdens en na de training, 

• Analyse van de effecten van de methoden en technieken in module 2 en hun beperkin-
gen. 

Theoretische lessen :
• Pseudo-oplossingen: dynamiek van onderwerping / afhankelijkheid, agressie / controle, 

onthechting / terugtrekking en de effecten ervan in het lichaam op het niveau van struc-
tuur en houding, 

• Functionele studie van gebieden en delen van het lichaam vanuit een holistisch oog-
punt, 

• Basisbehoeften, tekorten en omkeringen (niveau 2), 

• Neurofysiologie: hoe nieuwe herinneringen te creëren om alternatieven te bieden voor 
oude patronen, 

• Verdieping van de theoretische lessen besproken in module 1. 
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Werk buiten de klas:
• Individuele therapiesessies in Core Strokes of Postural Integration met een gecertifi-

ceerde behandelaar (min. 6 uur), 

• Werkgroepen: regelmatige bijeenkomsten om de onderwerpen die tijdens de training 
zijn bestudeerd met andere studenten te bespreken en te oefenen, 

• Studie van aanbevolen literatuur, 

• Persoonlijke reflectie en evaluatie. 

Dankzij deze module,

• Nodig ik nieuwe en transformerende emotionele ervaringen uit en verwelkom deze 
in mijn leven. 

• Ben ik meer verbonden met mijn innerlijke bronnen in mijn relatie met de ander. 

! "#$%&'($'()*+,-)'#(./#&! 7



 

Module 3  

« Bevorderen van hart / bekken eenheid en harmonie en verenigen van 
liefde, eros en seksualiteit » 

> Werk aan de diepe laag van de fascia 
100 uur 

Programma :
• Lichaamswerk in de fascia: het leren van nieuwe hands-on technieken van Core 

Strokes om de diepe laag van het myofasciale netwerk te bevrijden 

• Werk aan delen van het lichaam: onder-, boven- en achterkant bekken, 

• Werk op het niveau van de persoonlijkheid: focus op de “Kern”, transformatie van het 
“Lagere Zelf”, wortelen in het “Hogere Zelf”, 

• Herverbinding van hart / bekken, 

• Energiefysiologie niveau 3: technieken van “laden” en “ontladen” en studie van fasen 5 
tot 9 van de energiecyclus (model van Dr. Jack Painter), 

• Het volgen (“tracking”) van affectieve uitdrukkingen, fysieke toestanden, verbale uit-
spraken, fundamentele geloofssystemen en geïnternaliseerde verboden en geboden, 

• Herziening van de technieken besproken in module 1 en 2, 

• Introductie van technieken en strategieën voor diepgaand werk, 

• Individuele en groepsgestuurde therapeutische processen, 

• Demonstratie van Core Strokes-sessies door de trainer, 

• Tijd voor vragen en antwoorden over interventiemethoden, 

• Beoefening van technieken die in paren worden geleerd onder begeleiding, 

• Analyse van ervaringen tijdens en na de training, 

• Analyse van de effecten van de methoden en technieken in module 3 en hun beperkin-
gen. 

Theoretische lessen :
• Liefde, eros en seksualiteit: achter de maskers van liefde, kracht en wijsheid, de kunst 

van echte verbinding, relatie, vertrouwen en overgave, 

• Oedipale driehoeken, 

• Verdieping van de theoretische lessen besproken in module 1 en 2. 
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Werk buiten de klas : 
• Individuele therapiesessies in Core Strokes of Postural Integration met een gecertifi-

ceerde behandelaar (min. 6 uur), 

• Werkgroepen: regelmatige bijeenkomsten om de onderwerpen die tijdens de training 
zijn bestudeerd met andere studenten te bespreken en te oefenen, 

• Studie van aanbevolen bronnenboeken, 

• Persoonlijke reflectie en evaluatie. 

Dankzij deze module ,

• Ontdek ik mezelf meer in mijn diepte, 

• Integreer ik nieuwe sensomotorische, kinesthetische en audiovisuele herinneringen 
naast oudere herinneringen, 

• Vind ik meer duidelijkheid in mijn persoonlijke pad, 

• Op deze manier leer ik realistische, optimistische en bevredigende perspectieven op 
mezelf en op anderen te genereren. 

S
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Module 4  

« Integreren van lichaam en geest, de vruchten proeven van het leven en 
je levensmissie ontdekken » 

> Integratie en in evenwicht brengen van de 3 lagen van de fascia 
100 uur 

Programma :
• Lichaamswerk op de fascia: het leren van hands-on technieken van Core Strokes om 

de 3 lagen van het myofasciale netwerk te integreren, 

• Body-mind-spirit integratie, 

• Werk aan lichaamsdelen en dimensies: boven-beneden, links-rechts, achter-voor, bin-
nen-buiten, 

• Energiefysiologie niveau 4: “lading” en “ontlading” technieken en ontwikkeling van de 
fasen 1 tot 9 van de energiecyclus en hun blokkades (Dr. Jack Painter’s model), 

• Trauma transcenderen, verder gaan 

• Verdieping en diversificatie van de technieken besproken in de vorige modules, 

• Begeleide individuele en groepstherapeutische processen, 

• Demonstratie van Core Strokes-sessies door de trainer, 

• Tijd voor vragen en antwoorden over interventiemethoden, 

• Beoefening van technieken die in tweetallen worden geleerd onder begeleiding, 

• Analyse van ervaringen tijdens en na de training, 

• Analyse van de effecten van de methoden en technieken in module 4 en hun beperkin-
gen. 

Werk buiten de klas :
• Individuele therapiesessies in Core Strokes of Postural Integration met een gecertifi-

ceerde behandelaar (min. 6 uur), 

• Werkgroepen: regelmatige bijeenkomsten om de onderwerpen die tijdens de training 
zijn bestudeerd met andere studenten te bespreken en te oefenen, 

• Studie van aanbevolen literatuur, 

• Persoonlijke reflectie en evaluatie. 
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Dank zij deze module,

• Pluk ik de vruchten van deze integratie en realiseer me dat ik gemaakt ben om 
gelukkig, zorgzaam, veerkrachtig en in een staat van volledig belichaamde gezondheid te 
zijn, 

• Realiseer ik me dat mijn lichaam de tempel van mijn geest is, dat de wereld mijn 
“thuis” is en dat er een plaats is voor al mijn relaties. 

S
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Voorbeeld van een dagindeling tijdens een module 

Elke module volgt min of meer dezelfde agenda, met enkele variaties gedurende het jaar en 
de locatie. 

Dag 1  14:00 - 14:45 uur  Openingssessie 
  15:00 - 18:00 uur   Les 
  18:30 uur    Avondmaal 
  19:30 - 21:00  uur  Werkgroepen 

Dag 2  07.00 - 08.00 uur   Ochtend lichaamswerk of meditatie 
  8:15 - 9:30 uur   Ontbijt 
  9.30 - 12.30 uur   Les 
  13:00 - 15:00 uur   Lunch 
  15:00 - 18:00 uur   Les 
  18.30 uur    Avondmaal 
  19.30 - 21.30 uur   Gemeenschapsavond 

Dag 3   07.00 - 08.00 uur   Ochtend lichaamswerk of meditatie 
  8:15 - 9:30 uur   Ontbijt 
  9.30 - 10.30 uur   Spirituele dienst 
  10:30 - 10:45 uur   Pauze 
  10:45 - 13:00 uur   Les 
  13:00 - 15:00 uur   Lunch  
  15:00 - 18:00 uur   Les 
  18.30 uur    Avondmaal 

Dag 4   07.00 - 08.00 uur   Ochtend lichaamswerk of meditatie 
  8:15 - 9:30 uur   Ontbijt 
  9.30 - 12.30 uur   Les 
  13:00 - 15:00 uur   Lunch 
  15:00 - 18:00 uur   Les 
  18.30 uur    Avondmaal 
  19.30 - 21.30 uur   Thema-avond 

Dag 5  07.00 - 08.00 uur   Ochtend lichaamswerk of meditatie 
  8:15 - 9:30 uur   Ontbijt 
  9.30 - 12.30 uur   Les 
  13:00 - 15:00 uur   Lunch 
  14.30 - 18.30 uur   Les 
  19.00 uur    Avondmaal 
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Dag 6   07.00 - 08.00 uur   Ochtend lichaamswerk of meditatie 
  8:15 - 9:30 uur   Ontbijt 
  9.30 - 12.30 uur   Les 
  12.30 - 14.30 uur   Lunch 
  14.30 - 17.30 uur   Les 
  18.00 uur    Avondmaal 
  19.30 - 21.30 uur   Gemeenschapsavond 

Dag 7   07.00 - 08.00 uur   Ochtend lichaamswerk of meditatie 
  8:15 - 9:30 uur   Ontbijt 
  9.30 - 12.30 uur   Les 
  12.30 - 13.30 uur   Lunch 
  13.30 - 15.30 uur   Groepsproces 
  15.30 - 16.00 uur   Samen de ruimte opruimen 
  16:00 - 16:15 uur   Sluiting 

Voorwaarden voor deelname en voorbereiding op het 
diploma 

Deze training staat open voor iedereen die heeft deelgenomen aan een inleidende Core 
Strokes-cursus of voldoende persoonlijke of professionele ervaring heeft op psychothera-
peutisch of bodymind gebied. Elk verzoek om deel te nemen is onderworpen aan de bestud-
ering van uw dossier door de trainer of de IBI toelatingscommissie. Naast het verstrekken van 
uw gegevens en ervaring kan een interview worden gevraagd via het aanmeldingsformulier 
op de website bodymindintegration.com of die van de organisator. 

De 4 modules moeten op volgorde worden gevolgd. U kunt op de een of andere plaats 
deelnemen aan een module. De inhoud is overal ter wereld hetzelfde. 

Voor degenen die het Certified Practitioner-diploma in Core Strokes willen behalen, is 
tweemaal deelname aan alle modules en begeleiding gedurende minimaal een jaar (maar 
mogelijk langer) met het supervisieteam noodzakelijk om ervoor te zorgen dat u alle nodige 
vaardigheden hebt verworven. om als gecertificeerd professional met de methode te werken. 

Merk op dat deelname aan 1 module twee keer je toelaat om een tussentijds certificaat te 
behalen.
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