Procesweek 2022
Cliënteninformatie
Datum:
Plaats:
Kosten:
Aanvang:
Afsluiting:

van dinsdag 20 tot en met vrijdag 23 september 2022
Conferentiecentrum Abdijhof Mariënkroon te Nieuwkuijk
€ 410,- (inclusief verblijf en maaltijden)
dinsdag 20 september 2022 om 10.00 uur (opening)
vrijdag 23 september 2022 omstreeks 15.00 uur

De vierdaagse procesweek is een voorbereiding voor de therapeuten in opleiding op het
werken met eigen cliënten. Het zijn studenten in het tweede jaar van de opleiding, die ca. 3
maanden later hun praktijkexamen zullen doen.
De studenten hebben op dat moment reeds een volledige procestherapie gedaan met een
eerstejaarsstudent waarin zij als therapeut verantwoordelijk waren voor het gehele proces.
Deze leertherapie is gevolgd en beoordeeld door de docenten. Gedurende de gehele opleiding
hebben de studenten meerdere malen per maand geoefend met de technieken in
huiswerkgroepen. Daarnaast zijn de studenten inmiddels in meerdere praktijkexamens en
theorie-examens beoordeeld op hun vorderingen en het gebruik van de geleerde technieken
van de holografische reïncarnatietherapie.
Tijdens de (interne) procesdagen werken de tweede jaarstudenten in groepjes van twee of
drie, met elk één vaste cliënt. De therapeuten in opleiding werken om beurten met de cliënt
onder toezicht van een docent of supervisor. Uitgangspunt voor de studenten is om na het
intake-interview de cliënt in een aantal herbelevingsessies te begeleiden, gebaseerd op de
door de cliënt aangedragen probleemstelling. De cliënt krijgt op deze manier een unieke kans
om in een intensieve procestherapie te werken aan het aangedragen probleem.
De procesdagen beginnen op dinsdagochtend om 10.00 uur met de opening. Om 10.30 uur
beginnen de therapieprocessen met een korte voorstelronde en een intakegesprek.
Op vrijdagmiddag ronden de therapeutengroepen de therapie met hun cliënt af, waarna de
procesdagen na een korte gemeenschappelijke evaluatie wordt afgesloten.
De avonden kunnen vrij worden ingevuld of je kunt deelnemen aan groepsactiviteiten.
Tijdens de procesdagen overnachten de studenten, cliënten en docenten in
conferentiecentrum Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk. http://www.abdijhof.com
Voor deze dagen is met het conferentiecentrum een all-in arrangement geregeld. Alle
maaltijden (ontbijt, lunch, diner) en koffie en thee zijn inbegrepen in het arrangement. Extra
drankjes of snacks dienen voor eigen rekening zelf gepind te worden, dus vergeet je pinpas
niet mee te nemen. Er wordt beddengoed verstrekt. Een ieder wordt wel verzocht de eigen
bedden op te maken.
Dieetwensen zoals: wel of geen vlees / vis, overige wensen naar aanleiding van
een ziekte, dienen tijdig doorgegeven te worden middels de vragenlijst.
Geheimhouding en beroepsethiek
Een beroepstherapeut is onderhevig aan geheimhoudingsplicht. Voorbeelden uit de eigen
praktijk kunnen alleen gegeven worden met toestemming van de betreffende cliënt of dienen
zodanig anoniem gemaakt te worden dat onherkenbaarheid van de cliënt gegarandeerd is.
Studenten van de SRN zijn gehouden met alle informatie om te gaan alsof zij reeds
beroepstherapeuten zijn. De door clienten gedeelde informatie zal alleen binnen het eigen
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therapeuten team besproken worden. Niets zal openbaar worden gemaakt en na afloop van
de procesdagen zullen alle aantekeningen mbt de sessies vernietigd worden.
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