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*Online aanmeldformulier: http://www.formdesk.com/counselingenconsultancypraktij/workshopbrainwash
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Brainwash is geen fictie!
Brainwash bestaat!

es

De intrigerende workshop van exitcounselor
Sjoukje Drenth Bruintjes
Belangstelling?
U kunt zich aanmelden als belangstellende voor deze workshop!

Sjoukje Drenth Bruintjes, een gedreven specialist op het terrein
van exitcounseling en inspirerend spreker op de internationale
conferentie in Brussel van de *ICSA over hersenspoelen en
sektarisch getinte structuren.
*International Cultic Studies Association

Dat kunt u doen per:
mail: counselingpraktijk@planet.nl

telefoon: 06-55168867

*online aanmeldformulier
Vermeld bij uw aanmelding: naam, adres, telefoon en e-mail adres.


*Online aanmeldformulier: http://www.formdesk.com/counselingenconsultancypraktij/workshopbrainwash
De succesvolle en intrigerende workshop van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes
over de mogelijke impact en ondermijning van destructieve controletechnieken
(hersenspoelen/brainwash)
Destructieve controletechnieken bestaan uit een aantal psychologische trucs, waarmee
iemands attitude veranderd en identiteit ondergesneeuwd kan worden. Brainwashing
...een luisterend oor
knaagt ongemerkt aan iemands zelfbeschikking en eigen vrije wil.
Sjoukje Drenth Bruintjes, een van de weinige exitcounselors in Europa.
Zij verleent met succes hulp aan slachtoffers van situaties met destructieve controletechnieken.
(o.a. slachtoffers van loverboys en mensen die zich slachtoffer voelen van een groep, die op hen sektarisch
overkomt). Sjoukje Drenth weet de toehoorders van haar lezingen en workshops met haar enthousiaste en onderhoudende wijze van presenteren tot haar laatste woorden te boeien en inspireren.
Het programma zal o.a. bevatten:








De beleving van een illusie…….
De intrigerende lezing van Sjoukje Drenth over destructieve
controletechnieken(hersenspoelen) met
boeiende PowerPoint, waarin ook
korte illustratieve, educatieve filmpjes zijn verwerkt
Behandeling van “real life” casussen uit het publiek
Beantwoorden van vragen uit het publiek
Een evaluatie van de workshop

Tijd:
Nader te bepalen datum en tijd
Locatie:Afhankelijk van het aantal deelnemers:
Nadere informatie volgt, Meer weten?
Bel gerust:
06-55168867
Kosten: 60,00 euro p.p.(koffie,thee en koek incl. )

Een volle zaal voor
Sjoukje op Seminar.

Aanmelden o.v.v. naam, adres, telefoon en mail:

Online aanmeldformulier:
http://www.formdesk.com/counselingenconsultancypraktij/workshopbrainwash




Mail: counselingpraktijk@planet.nl
Telefoon: 06-55168867

Internet:

http://www.counselingpraktijk.nl
http://www.sektehulp.nl

*Online aanmeldformulier: http://www.formdesk.com/counselingenconsultancypraktij/workshopbrainwash

