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Professionele kinesiologie uit het hart

TOPKI | nieuwsbrief februari 2016 | nr. 01
Hallo allemaal,
Midwinter alweer voorbij en de dagen, weken gaan
langzaam richting de lente. Iedereen is lekker aan de
slag met de praktijk, cursussen zijn gevolgd,
trainingen worden volop gegeven, er wordt
geschreven aan de opleiding, een kinesiologie-huis
wordt gebouwd enz. Maar ook lekker gecarnavald,
gehost, en misschien houden sommigen nog een
winterslaap.
Op Facebook (zie ook verderop) wordt veel gedeeld en besproken. Kortom, er wordt
flink aan de weg getimmerd. Kinesiologie kan hierdoor mooi groeien. Er is best veel
nieuws te delen. Daarom weer een nieuwe nieuwsbrief.
Alvast veel leesplezier!
Het Topki-team: Ingrid, Iris, Heleen, Astrid, Petra en Kitty

NIEUWE UITSTRALING
Dit is onze eerste nieuwsbrief nieuwe stijl. Voortaan ontvang je ieder kwartaal een
nieuwsbrief in je mailbox. Is er extra nieuws te melden, zullen wij je incidenteel een
nieuwsflits sturen.
De redactie doet haar best je te informeren over alle zaken die betrekking hebben
op onze opleiding en kinesiologie. Vragen en/of opmerkingen kun je sturen naar
nieuwsbrief@topki.nl.

MENTOR
Wij zijn heel blij om te kunnen melden dat Kitty Klein zich in gaat zetten als mentor
van onze opleiding. Ze stelt zich graag aan jullie voor.
"Ik ben Kitty Klein, in 2014 afgestudeerd en heb een praktijk aan huis in Alphen
aan den Rijn.
Van nu af kunnen jullie bij mij terecht met vragen en opmerkingen over alles wat
niet bij het vakinhoudelijke supervisiegesprek thuishoort en niet over de lesstof
gaat. Ik ben hiervoor altijd te bereiken via kitty@topki.nl , en ik ben op
maandagavonden tussen 20:30 en 21:00 telefonisch bereikbaar op
06-17267274 (uitzonderingen daargelaten).
Jullie zullen me tegenkomen op studentenavonden, zodat jullie mij ook leren
kennen en ik jullie. Verder kunnen jullie me ook uitnodigen bij een oefenavond,
zodat ik mee kan kijken en feedback kan geven.
Rondom het examen zal ik ook aanwezig zijn om, waar gevraagd, te helpen met het
inrichten van je examenplek, evaluatiegesprekken te voeren met jullie cliënten, en
jullie tussentijds te ondersteunen.
Voel je vooral vrij om met je vragen naar me toe te komen!
Ik hoop jullie allemaal snel ergens een keer persoonlijk te ontmoeten!
Kitty"

DEELOPLEIDING

SNRO

Naast de 4 jarige opleiding hebben we ook
nog steeds de deelopleidingen die mensen
kunnen volgen. Kitty van Leeuwen was de
eerste student die deze opleiding afgerond
heeft en ook zij heeft nu een praktijk. De
deelopleiding kan gevolgd worden door
mensen die reeds een andere opleiding
gevolgd hebben in het reguliere of
alternatieve veld, maar het kan ook de
eerste opleiding zijn die iemand start. Het
komende jaar zullen we hier meer
aandacht gaan geven in de PR!

Onlangs heeft Topki een gesprek
gehad met de FONG over de SNRO
en de ingediende stukken van
onze opleiding. Dit gesprek had
tot doel om helderheid te krijgen
waar nog aanpassingen aangebracht moesten worden. Het
Topki-team is inmiddels hard aan
de slag met (her)schrijven en
hoopt op 1 mei alle aanpassingen
gemaakt te hebben. Dan worden
de stukken nogmaals aan de
SNRO aangeboden.

Info is te vinden op:
http://www.topki.nl/paginas/deelopleidinguitleg.htm

Het wordt nog even afwachten…

SOCIAL MEDIA
Topki heeft een eigen FACEBOOK pagina!
Inge Burgerhof en Miranda Suiker zijn de enthousiaste beheerders.
Informatie m.b.t. het vak kinesiologie, de Topki opleiding en ook berichten over je
eigen praktijk of ervaringen kunnen op deze pagina via social media worden
verspreidt. Alle mededelingen die kinesiologie/Topki gerelateerd zijn, zijn welkom.
Weetjes, filmpjes of leuke quotes... Stuur daarvoor een mail naar Inge Burgerhof,
dan wordt jouw bijdrage geplaatst. Hoe meer er geliked en gedeeld wordt, hoe
meer we met zijn allen kinesiologie én Topki als opleiding wijder kunnen
verspreiden. Als je meedoet vinden wij dat leuk! Like onze pagina en deel de
berichten!

LIKE ONS OP FACEBOOK!

BVK-JAARDAG
Themadag: Bewustwording
Op zondag 17 april a.s. wordt de jaardag van de BvK gehouden in het Postiljon
hotel Amersfoort, Strandboulevard 3 te Putten. Inschrijven vóór 4 april kan via het
aanmeldingsformulier op de website van de BvK.
Info: http://bvk.ki-net.nl/Jaardag_2016
Het programma is gericht op bewustwording, met als doel verbinden, verdiepen,
netwerken en collega’s ontmoeten. Het programma is boeiend en breed. Er is o.a.
een lezing van Dominik Schenker, en er zijn workshops Educatieve kinesiologie/
Yin-Yang bij Conflicten/”Meeting”. Aansluitend is er een borrel.
Belangrijk bericht voor studenten van Topki: de BvK-dag mag geregistreerd worden
(en telt voor 4 uur) als studentenavond!

DAG VAN DE
KINESIOLOGIE

OPROEP

Zaterdag 19 maart is uitgeroepen tot
internationale dag van de kinesiologie.
Veel kinesiologen zullen hun praktijk
openen om geïnteresseerden kennis te
laten maken maken met kinesiologie.
Welk initiatief neem jij?

Begin januari werd door de BvK een
housewarmingbijeenkomst voor de
MIK (methode identificatie
kinesiologie) georganiseerd. Er werd
gevraagd, een oproep te doen aan
mensen die zich willen inzetten voor
een taak binnen de BvK. Ben je
geïnteresseerd, neem dan contact op
met het secretariaat.

CHARLES KREBS
Dr. Charles Krebs komt 27 t/m 31 mei naar Nederland om LEAP 4 én update
immuunsysteem-boost te geven. Inmiddels zijn er al een aantal aanmeldingen voor
LEAP 4. Het aantal is echter nog te weinig om de overtocht van Charles te
bekostigen. Wil je meedoen, geef je dan zo spoedig mogelijk op.
LEAP 4 gaat over het geheugen, over nieuwe dingen leren, oude dingen
reproduceren, combinaties maken, automatiseren, onthouden, fantaseren en nog
veel meer! Het is echt fantastisch materiaal!
Je kunt LEAP 4 al volgen als je de eerste 3 dagen van LEAP 2 hebt gedaan. Schrijf
je in via http://www.topki.nl/cursussen/cursus/leap-4-geheugen-memory

CURSUSSEN OP AANVRAAG
Heleen Snoek en Petra Hermans gaan cursussen plannen in overleg, dit is reeds
gemaild naar de studenten.
Bij voldoende belangstelling zullen ze inventariseren welke voorkeuren er zijn en via
een datumprikker een aantal voorstellen doen. Ook als je wel interesse hebt, maar
genoemde data passen niet, is reactie welkom. Wie weet valt er een mouw aan te
passen. De meeste cursussen worden door diverse trainers in het land gegeven.
Petra en Heleen geven hieronder een overzicht, waar je hen voor kunt benaderen:
Join 1 - Saboteur en Join 2 - Conflicten geeft Heleen samen met Proneta Pronk.
Ook Astrid (team Topki) en Miranda Huisman-Suiker geven deze cursus samen. Het
zijn verplichte onderdelen in het kader van zelfontwikkeling. De driedaagse cursus
wordt gegeven op een nader te bepalen locatie inclusief overnachtingen. Join 2 door
Astrid en Miranda voor 2016 staat in mei gepland.
Stress Release 1/2, 3 en 4 kun je bij Heleen in Amsterdam volgen of in Gilze bij
Petra. Bij voorkeur op een doordeweekse dag met één of twee weken er tussen.
Leefblind 1 en Leefblind 2 geven Petra en Heleen samen. Deze driedaagse cursus
kan zowel in een weekend, als ook verspreid over een aantal doordeweekse dagen
met een week ertussen worden gepland. De locatie wordt nog nader bepaald,
waarschijnlijk centraal in het land.
Ben je geinteresseerd, mail dan naar Heleen Snoek of Petra Hermans.

CURSUSKALENDER
Graag wijzen we je op de cursuskalender op onze website. Hier vind je alle
geplande cursussen van de opleiding per leerjaar, deelopleiding of module
gerubriceerd. Je kunt je direct inschrijven voor de cursus van je keuze. Hieronder
een selectie van curssussen die de komende maanden gepland zijn:

Communicatie en Councelling: Talentenspel “Zielespiegel”: 9 maart 2016
Locatie: Bergen op zoom

INSCHRIJVEN

Lichamelijke klachten en kinesiologie: 11 en 18 maart 2016
Locatie: Waddinxveen

INSCHRIJVEN

Leef je Hartewens met Munay-Ki: diverse data 2016
Locatie: Vijfhuizen
Leef je Hartewens met Munay-Ki is een zelfontwikkelingsjaartraining van Heleen,
gecombineerd met inwijdingen uit het Inca Sjamanisme. Het zijn 7 workshopdagen
in Vijfhuizen (NH) verspreid over een jaar. Je kan dit doen als onderdeel van de
deelopleiding spiritualiteit, maar kan de uren ook onderbrengen als supervisie
(4 uur), 1 of 2 themadagen en bij extra mogelijkheden (max 24u). Ook leuk om
samen met een vriend of vriendin vanuit een andere discipline te doen.
De data zijn 18/3, 15/4, 27/5, 1/7, 9/9, 14/10 en 18/11 2016

INSCHRIJVEN

Voeding Testen en Balanceren 1: 18 en 19 maart 2016
Locatie: Kerkdriel

INSCHRIJVEN

SIPS 1: 15, 16 en 17 april 2016
Locatie: Horst
Je kunt je opgeven door een email te sturen naar Jolanda Arts.
(kosten Euro 345,-- ex BTW).

INSCHRIJVEN

Applied Kinesiology door Adam Lehman: 8 t/m 11 april 2016
Locatie: Centraal in Nederland
Inschrijven via Welkin (alleen nascholing).

INSCHRIJVEN

Voeding & Middelen testen: 12 en 13 maart 2016
Locatie: Culemborg
Inschrijven via Topki of Welkin.

INSCHRIJVEN

LEAP 4: 27 t/m 31 mei 2016
Locatie: Utrecht of Kerkdriel

INSCHRIJVEN

JOIN 2 Conflicten: 27, 28 en 29 mei 2016
Locatie: nog onbekend
Inschrijven via de cursuskalender of stuur een mail naar
Miranda Suiker of Astrid Verbeek.

INSCHRIJVEN

Actieve Stage: Voeding: 15 maart 2016 / middag
Locatie: Gilze of Kerkdriel

INSCHRIJVEN

Verder zijn er nog diverse startmomenten voor TfH 1-4, SR 1-4, Leefblind 1 en 2.
Nog veel meer andere cursussen zijn te vinden op de cursuskalender van Topki.

TOPKI CURSUSKALENDER
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