Praktijk voor Persoonlijke Bewustwording
Beroepsverenigingen:
CAT: Collectief Alternatieve Therapeuten
Het CAT is een vernieuwende en jonge beroepsorganisatie met een bestuur met 37
jaar ervaring in de alternatieve branche. Het CAT biedt kwaliteitsgarantie voor
alternatieve genezers. CAT leden voldoen volledig aan de WKKGZ.
Beroepscode van het CAT.
Tjeu is via het CAT aangesloten bij het GAT.
Voor meer informatie: www.catcollectief.nl en www.gatgeschillen.nl.

BSW: Beroepsvereniging van Spiritueel Werkers
Tjeu is al vanaf de oprichting van deze beroepsvereniging, in 2006 lid.
Het beleid van de BSW is gericht op het uitdragen van een spirituele werkwijze en
het bevorderen van de bekendheid van deze werkwijze in de maatschappij.
Belangrijk is daarbij het thema van de eigen verantwoordelijkheid van zowel de
spiritueel werker als de cliënt. Het doel is om het vertrouwen te ontwikkelen bij de
cliënt om eigen kwaliteiten in te zetten om de hulpvraag aan te pakken.
De BSW is een beroepsvereniging die in de ruimste zin spiritueel werk en haar beroepsleden
die hiermee werken ondersteunt en de bekendheid van deze werkwijze wil bevorderen.
Vier maal per jaar is er een nascholingsdag waarop leden de kans krijgen hun actuele kennis
en vaardigheden bij te spijkeren, ervaringen uit te wisselen op hun werkgebied en
persoonlijke thema’s gespiegeld kunnen krijgen.
Voor meer informatie: www.beroepsverenigingvanspiritueelwerkers.nl

Even voorstellen:
Tjeu Vossen
Na twintig jaar enthousiast lesgegeven te hebben in het Basisonderwijs, waarin de
emotionele en sociale kant van de omgang met kinderen mijn grootste aandacht kreeg,
heb ik de beroepsopleiding voor Spiritueel Werker gevolgd. Hierin maakte ik me
door toepassing en persoonlijk ondergaan de technieken eigen die ik al jaren hanteer
om mensen dieper bij zichzelf te brengen. Werken met Gevoelens, Innerlijk Kind
werk en op zoek gaan naar de Kracht in jezelf zijn mijn sterkste kanten.
De laatste jaren heb ik een dieptetraject gevolgd om Meervoudige Merkaba
Healingen te mogen geven. Na het behalen van de niveaus 1, 2,3 en 4 ben ik sinds
december 2012 MMT Meesterheler. De tijd is rijp om anderen in te wijden in deze manier van heling
geven.
Sinds enkele jaren is ben ik Kritisch Ontwikkelingsbegeleider, waarbij ik een werkvorm hanteer die
vooral de wijsheid van het lichaam opnieuw activeert en prima resultaten heeft bij kinderen én
volwassenen die niet lekker in hun vel zitten of onder presteren op school of werk. Ik sta borg voor
een veilige en verantwoorde manier van werken. De grenzen van iedere deelnemer worden volledig
gerespecteerd.
Sinds kort geeft ik ook Chiqong voor hooggevoelige kinderen, jongeren en volwassenen. Dit blijkt
een prima manier om bij jezelf te komen, je eigen grenzen beter te voelen en bewust momenten van
rust in te plannen in je dagelijkse (vaak hectische) leven. Als je zelf de adviezen van mij dagelijks
toepast, zal je snel merken wat de positieve gevolgen van Chiqong zijn!
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