
Mag ik je uitnodigen? 

… voor een dag lang ontspannen 
…. om te leren hoe je in je dagelijks leven die 
ontspanning terug kunt vinden 
…. om te ervaren dat ontspanning geen extra 
klus hoeft te zijn 
… om te ervaren hoe gemakkelijk bewegen 
voor je kan zijn OOK als je beperkingen hebt 
…. de eigen wijsheid van je lichaam te 
(her)vinden 
 

Trager Approach 

De Trager Approach geeft een diepe 

ontspanning aan de fascia (bindweefsel), 

overal in het lichaam. Het nodigt je natuurlijke 

soepelheid  uit door zachte beweging en 

aanraking. Trager maakt patronen in beweging 

en geest vrijer en losser. Het lichaam krijgt 

weer de ruimte om zijn helende werk te doen. 

De Trager Approach is ontwikkeld door          

dr. Milton Trager. In Nederland en wereldwijd 

wordt de Trager Approach beoefend door  

actieve practitioners,  verenigd in landelijke 

verenigingen en Trager International. In 

Nederland is er de Vereniging Trager 

Approach. Nederland, www.trager.nl. 

 

Leiding Workshop 

 

 

 

 

 

Drs. Marianne van Kan 

Lichaamsgericht Therapeut,  
Trager practitioner en tutor, 
Docent anatomie en fysiologie. 
 
 
 
 

 

 

 

Workshop 

Mijn vragen nodigen je uit met vriendelijke 

nieuwsgierigheid te luisteren naar je lichaam 

en je gedachten. Wat voelt vrij en 

gemakkelijk? Patronen veranderen. In je 

dagelijks leven kan je de herinnering weer 

oproepen.  Het blijft je bij. 

Een deel van de bewegingen doe je voor jezelf. 

Een ander deel is het aanraken van een 

medecursist, meestal op een massagetafel. 

Hoe licht, hoe zacht kan je aanraking 

uitnodigen tot vrijheid en ontspanning? 

 

Met een workshop Trager geef je jezelf een 

korte, maar diep ontspannende ‘time out’.  Je 

voelt je geborgen, vrij en vitaal. Een dag waar 

je de rest van je leven profijt van zult hebben. 

Voor fysiotherapeuten, massagetherapeuten, 

artsen en psychotherapeuten is een workshop 

een waardevolle aanvulling op hun werk. 

Deepak Chopra MD zegt over Trager: 
" Milton Trager’s werk heeft een 
meerwaarde voor iedereen die een 
gezonder en dynamischer leven wil 
leiden." 



Praktische gegevens: 
 

De introductieworkshop Trager Approach 
is voor iedereen die gezond en dynamisch 
wil leven met klachten of zonder. 
 
De volgende workshop is op 25 mei 2019  
in Geleen 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kosten: €95 per persoon, inclusief lunch  
en thee. 
 
 

 
 
 

Meer informatie en 
Aanmelden: 
 
Marianne van Kan  
046-4859470 
06-20975020 
marianne@vankanbodymind.nl 

www.vankanbodymind.nl 
  
 
Trager Approach®  introductieworkshops 
zijn geaccrediteerd als bijscholing door 
VNT en KNTO (VBAG, BATC en NVST en LVNG). 
 
 
 
 
 
 
 
Volgen van een workshop is voorwaarde 
 voor deelname aan de opleiding tot 
Trager® practitioner. 
www.trager.nl  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Introductieworkshop 

 Trager Approach®

 

25 MEI 2019 

Geleen 

   Trager geeft je het weldadige 

gevoel thuis te zijn in je lichaam 

10 – 17 u 
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