
Masterclass: De 4 natuurkwaliteiten  

 

 

Als natuurgeneeskundigen en consulenten gebruiken wij het kennis en denksysteem van de 

temperamentenleer en de beweging over de assen als extra diagnostisch middel. Hierdoor 

kan er een uniek behandelplan opgesteld worden voor de client met zijn/haar klachten en 

sterke punten.   

Soms kan het lastig zijn om achter het temperament van een cliënt te komen. Zeker bij 

kinderen (of melancholici) kunnen je vragen tekort schieten. En ook bij blokkades kunnen de 

reacties van je cliënt niet specifiek voor een temperament zijn.  

Deze bijscholing geeft je een hele nieuwe en concrete benadering om bij deze meer 

ingewikkelde casuïstiek het temperament en de bewegingen op de assen op 5 niveaus van 

je patiënt beter en sneller te bepalen. 

Bij intervisie is het spel bruikbaar om op jouw bewegingen op de assen te reflecteren. Door 

jezelf of juist door de andere intervisie leden. 

Tevens krijg je met dit spel een middel in handen om op snelle en speelse wijze het denk en 

kennis systeem van de vier natuurkwaliteiten uit te leggen aan (toekomstige) cliënten en 

belangstellenden. Daar mee is dit spel dan ook geschikt als middel om je zelf en jouw 

praktijk op beurzen of bijeenkomsten te presenteren. Ook het geven van workshops behoort 

tot de mogelijkheden. 

Leerdoelen en eindtermen:  

De therapeut kan met behulp van het denk- en kennissysteem van de vier natuurkwaliteiten 

het spel therapeutisch inzetten tijdens consulten. Kennis van het systeem vergroten bij de 

Client. Client zal daardoor de behandeling beter kunnen volgen.  

Het spel inzetten als PR middel tijdens workshops en beurzen. Op laagdrempelig niveau 

toekomstige Cliënten kennis laten maken met het denksysteem volgens de 4 

natuurkwaliteiten.   

Op laagdrempelig niveau laten zien wat holistisch werken en kijken inhoud. Beeld ziekte, 

symptomen op vijf niveaus, te weten fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel. In te 



zetten bij intervisie tussen therapeuten die volgens de 4 natuurkwaliteiten werken om te 

blijven reflecteren aan zichzelf. 

 

Methodiek:  

De dag zal beginnen met het spelen van het spel in kleine groep. Uitleg hoe je dan het 

temperament bepaald. 

Leggen van de reflectiekaarten voor jezelf.  

Daarna zal door middel van kijken bij elkaar uitgelegd worden wat de manier van leggen al 

verteld over de persoon en zijn/haar temperament. 

College over de manieren waarop de verschillende temperamenten omgaan met het spel, en 

wel of niet zullen deelnemen aan het spel tijdens workshops of beurzen. 

College over de interpretatie van de legging. Het doel is niet om mensen in een hokje te 

stoppen, maar vooral de beweging op de assen te laten zien. Hoe jij als therapeut de 

afwijkende/bijzondere bewegingen eruit kunt halen. 

Spelen van achterkant bord waarin ervaren van de verschillende temperamenten en 

bewegingen op de assen voorop staat. 

Vragenronde om er zeker van te zijn dat iedereen duidelijk is wat de mogelijkheden en 

valkuilen van het spel zijn. 

Evaluatie. 

 

Cursusdata   

16 april 2020 

22 oktober 2020 

 

Cursusduur.  

10.00 tot 17.00 uur  

 

Cursuslocatie  

Watletjenu, Boschstraat 18, 5301 AD  Zaltbommel 

Aantal deelnemers (maximaal) : 12 

Wat is het niveau? (ingangsniveau en uitstroom)   

Therapeuten (met praktijk) en consulenten die de basiskennis van de 4 natuurkwaliteiten 

hebben. Alumni van de HVNA,  Instituut CAM, Sonneveld of tenminste drie jaar opleiding 

aan Nederlandse Academie voor Natuurgeneeskunde of gelijkwaardig.   

Wat is uw investering van deze masterclass?  



€165,00 inclusief leer middelen. 

 

Literatuur:  

Èn simpel èn complex - R. Koenders en E. Tenhagen (2016)  

 


