PRAKTISCHE GEGEVENS
De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit 12
zaterdagen per jaar van 10:00 – 14:00 uur.
Data eerste jaar: 24 sept, 8 okt, 5 nov, 26 nov,
17 dec 2011; 14 jan, 4 feb, 3 mrt, 24 mrt, 21
apr, 12 mei en 2 juni 2012.
Plaats: Centrum De Gaarde; De
2905 NP Capelle aan den IJssel

Vallei 2;

Kosten: € 720,- + inschrijvingskosten € 25,Vóór de aanvang van de cursus dient het
gehele bedrag betaald te zijn. (Na overleg is
gespreide betaling mogelijk). Bij eventueel
afbreken van de cursus is geen restitutie
mogelijk. Aantal deelnemers: min. 12, max.
24.
Informatie: voor vragen kunt u contact
opnemen met de coördinator: Martiny Keur:
010 – 4502543; martinykeur@versatel.nl
Organisatie: Stichting B.I.S. (Bewustwording
en Integratie van Spiritualiteit); afdeling
LOSK.
Aanmelden: via bijgevoegd inlegformulier. U
bent ingeschreven na ontvangst van uw
aanmeldingsformulier en inschrijfkosten.
Daarna ontvangt u van ons een schriftelijke
bevestiging.
Aanmeldingsformulier sturen naar:
LOSK, p/a Boeroestraat 15; 2905 SJ Capelle
aan den IJssel.

LOSK

een handreiking aan
hulpverleners en allen
die met kinderen
werken

Stichting B.I.S. (Bewustwording en Integratie
van Spiritualiteit) verzorgt een tweejarige
opleiding voor Spirituele begeleiding aan
kinderen, onder de naam LOSK: Landelijke
Opleiding Spirituele Kinderbegeleiding.

SPIRITUELE ONTWIKKELING
door Joyce Bos

SPIRITUELE PEDAGOGIEK
door Martiny Keur

Dit deel van de cursus is er op gericht het
spirituele mensbeeld te leren kennen en in zichzelf
te herkennen.

Kennisnemen van spirituele pedagogiek,
waarbij extra wordt ingegaan op de bijzondere
kenmerken van kinderen van de nieuwe tijd.

HET DOEL VAN DE OPLEIDING
Het doel van de opleiding is dat cursisten zich
bewust worden dat de mens vóór alles een
geestelijk wezen is en dat zij dit als wezenlijk
uitgangspunt in hun werken met kinderen
hanteren. Het doel van de begeleiding is het
kind uit te nodigen in contact met zijn essentie
te blijven of dit te herstellen.

Algemene kennis van het spirituele mensbeeld.

Conceptie: het door de ziel opnieuw aangaan
van een evolutiereis naar de aarde.

Herkenning van het spirituele mensbeeld in
zichzelf en het bewust ter hand nemen van de
eigen ontwikkeling.

Zwangerschap: het verloop daarvan vanuit een
spirituele visie.

Het tot integratie brengen van de geestelijke
waarden van het menszijn.

Geboorte: interactie van moeder en kind; ’ n
liefdevol ontspannen welkom.

BEGELEIDERS
Joyce Bos heeft sinds 1998 een praktijk voor
reïncarnatie-en regressietherapie voor volwassenen en kinderen. Haar spirituele
zoektocht begon in 1975 en in de spirituele
ontwikkeling zoals die binnen LOSK - vanuit
Psychosofia - gegeven wordt, viel alles waar
zij tot dan toe mee kennis had gemaakt samen
en bundelde zich tot een geheel. Sinds 2008 is
zij docent bij LOSK. Haar belangstelling is
vooral een brug te slaan tussen reguliere
therapieën en de spirituele basis die ten
grondslag ligt aan het hele bestaan. Tevens is
zij verbonden aan SHAK: Spirituele
Hulpverlening aan Kinderen.

Welke inzichten liggen er ten grondslag aan de
integratiebehandeling?

Het schoolkind: paranormale vermogens.

Martiny Keur heeft reeds tientallen jaren een
praktijk als spiritueel begeleider in het
groeiproces van kinderen en volwassenen. Zij
geeft cursussen in spirituele ontwikkeling.
Haar specialisaties zijn (edu) kinesiologie,
voeding en allergieën. Tevens is zij verbonden aan SHAK:Spirituele Hulpverlening aan
Kinderen.

Het leren toepassen van de integratiebehandeling.

De jonge mens: de puberteit: eigen identiteit,
zichzelf van anderen onderscheiden.
De adolescentie: het maken van keuzes.
De gehandicapte mens: wat wil de gehandicapte mens verwezenlijken?
Spiritualiteit binnen de hulpverlening: o.a.
A.D.H.D., dyslexie, met voorbeelden uit de
praktijk.
Welke inzichten liggen er ten grondslag aan
de energiebehandeling?
Het leren toepassen van de energiebehandeling.

