There is a way of being
Which is lighter
Which is freer
A way in which work
As well as play
Becomes a dance
And living a song
We can learn this way

Kom gratis kennismaken!
Regelmatig geven Jessie Kuiper (Trager docent) en Johan Meijen (Trager
Practitioner) een twee uur durende kennismaking met het werk van
Milton Trager.
Aan de orde komt:
•
•

Mentastics; bewegen van binnenuit om tot jezelf te komen
Wat er mogelijk is op de massagetafel

Geschikt voor:
•
•

Mensen die nieuwsgierig zijn om meer vanuit zachtheid en lichtheid
te leven
Massagetherapeuten en lichaamswerkers die willen verdiepen om
vanuit vrijheid en gemak te werken

•

Geïnteresseerden in de opleiding tot Trager Practitioner

De eerstvolgende zijn gepland op:
•

Donderdagavond 5 september, 3 oktober en 21 november 2019 van
19:30 – 21:30 uur, Studio Meneer de Wit, Baarsjesweg 202, 1057 HS
Amsterdam

Zie www.trager.nl/events voor het laatste overzicht.
Aanmelden:
opleidingen@trager.nl.

het gevoel van gemak

Een Trager sessie
Een Trager sessie kan staand, zittend, in rug-, buik- en zijligging gegeven
worden. Er kan naar keuze gemakkelijke kleding of onderkleding gedragen
worden.
Een Trager sessie bestaat uit verschillende delen.
Een actief deel:
Je wordt begeleid in het bewust ervaren van beweging, het voelen van
gewicht en het effect van de zwaartekracht en de uitwerking van rust
tussen bewegingen in. Dit deel van een sessie heet Mentastics©. Dit kan
ook los of als groepsles worden aangeboden.
Op de massagetafel:
Ritmische bewegingen en aandachtige aanrakingen maken dat je lichaam
en geest zich ontspant. Deze invoelende benadering brengt je in een
nieuwe natuurlijke balans. Zo ervaar je hoe het lichter, vrijer en
makkelijker kan zijn.

Afsluiting en integratie:
Je slaat de nieuwe gevoelservaring op in het lichaamsgeheugen. Je krijgt
ervaringsgerichte aanwijzingen over hoe je Trager kunt integreren in je
dagelijks leven.

Vind een behandelaar via
www.trager.nl/vind-een-practitioner

natuurlijk jezelf zijn

Mentastics workshops
Diverse Trager Practitioner in Nederland geven Mentastics workshops.
Hierin maak je kennis met de speelse en vrije bewegingsleer voor het
loslaten van stress en spanningspatronen in houding en beweging.
Elian Krekels
In Tilburg, elke maandagmiddag van 13:30 - 14:30
Contact: elian@leefbewust.nl of 06-36027819
Website: www.leefbewust.nl/activiteiten

Jochem Oostendorp
Thema: Bewust zijn in beweging
In Ugchelen (Apeldoorn), vanaf 28 november van 20:00 - 21:00
Contact: jochemoostendorp@hotmail.com, 0643144-836
Website: www.awarenessinmotion.nl

Satsavya
Thema: Jouw Bestemming: Gezond- Zijn met Mentastics
In Burgh Haamstede, Middelburg en s'Heer Henrikskinderen
Contact: info@zipzen.nl of 06-27347597
Website: www.zipzen.nl/services/mentastics-class

Ed Bodewes
Thema: Bewustwording door Bewegen, open, doorgaande groep
In Groningen op woensdag van 17:15 - 18:30
Contact: info@rebalancing-lichaamswerk.nl,
050-5717639, 06-18347644
Website: www.bodymindrebalancing.info

vrijheid in leven en bewegen

Opleiding
De opleiding tot Trager practitioner is modulair opgebouwd. Er zijn 2
basistrainingen die als nascholing voor lichaamswerkers los gevolgd
kunnen worden:
De 6 daagse basistraining Level 1
Je leert de basis principes van de Trager Approach en een Trager sessie te
geven. Er is veel aandacht voor de kwaliteit van aanraking, ontspanning en
gemak in het eigen lichaam, de kracht van de pauze en aanwezig zijn in het
nu, en bij de rust in onszelf.
Deze 6 dagen worden aangeboden met intern verblijf van 2 tm 7 november
2019 in Drenthe of als 3 losse weekenden op 2+3 november 2019, 11+12
januari 2020 en 15+16 februari 2020 in Amsterdam.
Voor deelname is het noodzakelijk om 2 Trager sessie of 1 Trager sessie +
een introductie workshop gedaan te hebben.
De 3 daagse Trager Mentastics training

Deze training staat in het teken van bewustwording en ontwikkeling van
lichaam en geest met eenvoudige bewegingsprincipes waarbij er veel
aandacht is voor de zelfhulp mogelijkheden.
Deze 3 dagen worden aangeboden met intern verblijf van 14 t/m 16 juni
2019 in Drenthe.
De principes zijn eenvoudig te integreren in je huidige behandelwijze en
geven je veel gemak bij het doen van je werk.
De Trager opleiding is CRKBO geregistreerd en wordt door diverse
beroepsverenigingen geaccrediteerd. Meer informatie over de volledige
opleiding www.trager.nl/opleiding. Aanmelden opleidingen@trager.nl.

lichaamswerk voor verhoogd
bewustzijn en betere gezondheid

Introductieworkshops
In een introductieworkshop kun je ervaringsgewijs kennis maken met
Mentastics en de principes aan de massagetafel:
• de Trager aanraking vanuit niet-werken die subtiel, uitnodigend en
verbindend werkt
• voelen van gewicht, verlengen en verbinden, vloeiend en ritmisch
bewegen van het lichaam
• de kracht van de open vraagstelling: wat is zachter? wat is ruimer?
• het herinneren en bekrachtigen van de positieve gevoelservaringen
• vanuit de rust in onszelf op elk moment aanwezig en in het nu te zijn
Een introductieworkshop:
• is een goede oriëntatie op de opleiding en kan één van de twee
verplichte sessies vervangen
• kan je vinden op www.trager.nl/events
• worden gegeven door een Trager docent of speciaal opgeleide Trager
practitioners
• zijn CRKBO geregistreerd en worden door diverse beroepsverenigingen
geaccrediteerd.

Aanbod introductieworkshops
Jessie Kuipers – Trager docent
Drie losse dagen die ook als serie gevolgd kan worden
• De rug op zaterdag 11 mei 2019
• De nek op zaterdag 6 juli 2019
• De schouders op zaterdag 21 september 2019
In Amsterdam
Contact : info@jessiekuipers.com, 06-53847286
Website: www.jessiekuipers.com

Trager geeft je het weldadige
gevoel thuis te zijn in je lichaam

Aanbod introductieworkshops
Maranne van Kan– Trager Practitioner, docent anatomie en
fysiologie.
Voor meer ontspanningen grotere beweeglijkheid
in Geleen (Limburg) op zaterdag 25 mei 2019
Contact marianne@vankanbodymind.nl,
046-4859470, 06-20975020
Website: www.vankanbodymind.nl
Johan Meijen – Trager Practitioner en Rebalancer
• Zomer massageweek met een kennismaking van Trager
in Wijster (Drenthe) van woensdag 24 tm zondag 28 juli 2019
• Voor meer ontspanningen grotere beweeglijkheid
in Lage Vuursche (Utrecht) op zondag 15 september 2019
Contact johan@meijen.nl, 06-19079980
Website: www.rebalancer.eu
Ed Bodewes– Trager Practitioner en Rebalancer
Ontspannen en Meditatief Bewegen met de Trager Approach
Zomerweek in Hennezel, Vogezen, Frankrijk van
zondag 4 tm vrijdag 9 augustus 2019
Contact: info@rebalancing-lichaamswerk.nl,
050-5717639, 06-18347644
Website: https://www.bodymindrebalancing.info/trager-workshops
Janneke Venema – Trager Practitioner en Rebalancer
Trager: nog dichterbij je lichaam.
Tweedaagse in Apeldoorn op donderdag en vrijdag 11+12 juli,
22+23 augustus, 10+11 oktober of14+15 november 2019
Contact info@rebalancing-apeldoorn.nl,
055-3556839, 06-2479 6644
Website: www.rebalancing-apeldoorn.nl

Trager Approach beweegt je

Wat is Trager?
De Trager Approach is een prettige en effectieve vorm van bewegingseducatie die gericht is op ontspanning en grotere beweeglijkheid.

Trager gaat uit van de eenheid van lichaam en geest. Door de zachte,
ritmische bewegingen en aandachtige aanraking leer je dieper te
ontspannen en vrijer te bewegen.
Trager is naast behandelwijze, ook een methode voor zelf-hulp en
bewustzijnsontwikkeling.

Voor wie?
Trager-sessies zijn geschikt voor iedereen: alle leeftijden, met of zonder
klachten of beperkingen.

Wanneer?
• Bij spanning gerelateerde klachten waaronder overspannenheid en
burn-out
• Bij houding- en bewegingsklachten, o.a. aan rug, nek, knie en schouder
• Bij herstel van fysieke beperkingen door trauma (operatie, val, ongeluk)
• Bij fysieke klachten en beperkingen door aandoeningen als Parkinson,
MS of dementie
• Als je meer innerlijke rust en balans wilt ervaren

Achtergrond
De Trager Approach is ontwikkeld door Dr. Milton Trager.
De achterliggende gedachte is dat elke zachte en vrije
beweging van het weefsel een positieve gevoelservaring
geeft. Deze boodschap werkt door in het onderbewustzijn.
De positieve ervaringen doorbreken negatieve patronen
zodat er een meer ontspannen levenshouding ontstaat.

een vrije geest in een vrij lichaam

