OPLEIDING PRIMAIRE REFLEXEN RPRM
Voor wie is de opleiding
Voor mensen die het belang van Primaire Reflex inhibitie inzien en iedereen die geïnteresseerd is en
voldoende tijd en aandacht heeft om te oefenen en (nieuwe) ideeën in zich op te nemen en te
verwerken. (Vooropleiding HAVO of gelijkwaardig ).
De cursussen voor kinesiologen die Primaire reflexen willen inhiberen, zijn als blokken in de opleiding
geïntegreerd. De Beroepsvereniging Voor Kinesiologie heeft deze cursussen/blokken voor
kinesiologen geaccrediteerd met betrekking tot na‐ en bij‐scholing. (zie p. 6)

Doel van de opleiding
Het doel van de opleiding is om bij iedereen (dus jong en oud), die last heeft van storende Primaire
Reflexen, deze alsnog onder controle te brengen. Bovendien leert men om met ongeremde reflex
activiteit verbonden compensatie patronen en compenserend gedrag op te sporen en af te voeren.
Dit levert voor de betrokkenen een enorme energetische winst op.
De hele opleiding is er op gericht vanuit een holistische basis, sensitiviteit te ontwikkelen voor het
voelen van energie; stromen in meridiaan banen, lymfe, zenuwbanen, lichaamsvocht zoals cerebro‐
spinaal vocht, en liquor, en voor het voelen van blokkaden in de energetische stromen in lichaam en
electrisch‐magnetisch veld, om van daaruit iemands zenuwstelsel op orde te brengen.
Bovendien worden ook alle aan het zenuwstelsel gekoppelde systemen op orde gebracht en
onnodige spanningen uit iemands organisme verwijderd. Voorts leert men op te sporen wat de cliënt
nodig heeft voor zijn optimale ontplooiing. (re‐educatie).
Hierbij komen zowel invloeden van “buiten” waaronder invloeden vanuit het organisch leven (mens,
plant, dier, en zonnestelsel) en alles wat door mensen gefabriceerd is aan bod, als invloeden vanuit
het eigen organisme en de vermenging van verschillende invloeden in een persoon.
Daarnaast worden er specifieke technieken en testen aangereikt.
Dit alles gebeurt zonder gebruik van hulpmiddelen of medicijnen, zodat men zonder de bijwerkingen
van dergelijke middelen het zenuwstelsel op orde brengt.
Het inhiberen van Primaire Reflexen is ook bedoeld:
1.

Om te voorkomen dat kinderen fysiek zo uitgeput zijn dat zij geen kans hebben zich te
ontplooien.

2.

Om onnodige medicatie en leed te voorkomen.

3.

Om te laten zien wat een potentie en zelfherstellend vermogen het lichaam heeft, waarvoor
iemand zelf de verantwoording draagt opdat hij of zij zich volgens zijn of haar aard kan
ontwikkelen.

4.

Om het meedogenloze misbruik van energie bronnen te verminderen.
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Een totaalconcept van beweging als basis
Er wordt gewerkt vanuit een totaalconcept van beweging. Primaire Reflex inhibitie berust op een
uitgebreide ondergrond. Deze ondergrond zal men tijdens de opleiding eerst ontwikkelen
of/verfijnen, zodat men
• de energetische stromen in het lichaam van de cliënt kan waarnemen
• allerlei (fysiologisch, emotioneel/psychologisch en sociaal), onverwerkte blokkaden die naar
boven en buiten komen, adequaat kan afvoeren.
Hiervoor moet een brede, diepe op ervaring en sensitiviteit berustende zelfkennis ontwikkeld zijn of
worden.
Daarnaast is kennis van de meest gangbare termen van symptomen zoals die in onze huidige cultuur
gebruikt worden, nodig om adequaat met een ieder te kunnen communiceren.
Ik acht het potentieel van een mens dat voor kinderen en volwassenen toegankelijk wordt vanuit het
perspectief van Beweging en Geluid en dus niet vanuit een perspectief van geïsoleerde symptomen,
erg groot. Primaire Reflexinhibitie berust op het opnieuw aanbieden van geblokkeerde of verloren
gegane bewegingservaring van het organisme. Men ontwikkelt hier affiniteit met het werken met
geluid en beweging, die bovendien op vele andere gebieden kan worden gebruikt.

Waar leidt de opleiding toe op, wat kun je ermee?











Na afronding van de opleiding kunt u bij jong (vanaf 1 jaar) en oud de ongeremde
aanwezigheid van Primaire Reflexen signaleren, opsporen( indien de reflexactiviteit in
het systeem verborgen is) en onder controle brengen. Tegelijk krijgt u toegang tot een
groot reservoir aan oefeningen dat u zelf zal kunnen uitbreiden en dat gedeeltelijk
bestaat uit gerespecteerde oosterse bewegingsleren.
U kunt op meerdere manieren testen uitvoeren en op meerdere manieren storende
activiteit bij iemand corrigeren o.a. met behulp van nieuwe formats, beweging en
resonantie technieken.
Aan Primaire reflexen gerelateerde ziekten en problemen op fysiek‐, emotioneel‐,
zelfontplooiing‐ en structureel gebied kunt u opsporen en afvoeren. Ook incidenteel
optredende Primaire Reflex activiteit onder invloed van factoren van buitenaf en onder
invloed van reactiviteit kunt u opsporen en ongedaan maken.
Patronen die binnen gezin en families in stand worden gehouden, kunt u opsporen en
ontmantelen, zodat een heel gezin met hun interne (en externe) relaties op de rit kan
komen..
Bij alle leerprocessen, van kleuterschool tot en met universiteit, bij uitvoerende
personen op het podium en bij daarvoor studerenden en bij arbeid begeleidingstrajecten
(outplacement, re‐integratie enz.) kunt u de vitaliteit van de betreffende personen
maximaliseren door middel van Primaire Reflex inhibitie en het afvoeren van hieraan
gerelateerde stress op het werk en tijdens studie.
Vanwege de opgedane affiniteit met deze materie kunt u er desgewenst lezingen over
geven, voor therapeuten, ouders en leerkrachten.
U leert allerlei nieuwe technieken die men ook bij wijze van stressregulering voor andere
doeleinden kan inzetten en daarnaast leert u uw eigen organisme van binnenuit kennen.

De opleiding wordt met een praktijktoets afgesloten, de behaalde toets wordt met een RPRM®
certificaat “Primaire reflex therapeut “ bekroond. Men kan desgewenst een eigen praktijk opzetten.
Het is ook mogelijk om bij het bedrijfsleven en in het onderwijs de opgedane vaardigheden in te
zetten.
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Inhoud opleiding
De opleiding bestaat op zich uit 11 blokken of modulen van twee, drie, of vier dagen, en 5
oefenavonden.
Primaire Reflexen is een ervaringsopleiding, waarin de nadruk ligt op de verwerving van
vaardigheden, sensitiviteit en lichaamsbewustzijn in relatie tot waarneming en adem. Het verdient
aanbeveling om op minstens drie dagen per week te oefenen.

Blokken
1. Beweging I (3 dagen)
Algemeen, adem, globale aandacht, magneetwerking van de zintuigen en innerlijke
gewaarwordingen, oefeningen stromen, energie, langzame beweging en aandacht,
bewegingstraject P.R.

2. Spiertesten I, start Beweging II (2 + 1 = 3 dagen)
Het principe van spiertesten en de werking van de test, manieren van testen, verschillende
spieren. Verder veel oefenen.

Oefenavond 1

3. Vervolg Beweging II (2 dagen)
Aura, chakra’s, invloeden van buiten, planeten, correctie totale chakra balans, relaties
gewaarworden in de ruimte en in je lichaam in relatie tot andere personen (dieren wezens),
chi .

Oefenavond 2

4. Geluid I (3 dagen)
Adem, Trillingen, resonanties, symbolen, intensiteit.
Oefeningen, het eigen lichaam scannen en geluid ontvangen, de eigen stem ontvangen.

5. Stapelen (3 dagen)
Het principe, Modes, Leefblind pause lock stapelen, formats.

6. Spiertesten II (2 dagen)
Powers of Stress, Deep level switching, reactiviteit.

Oefenavond 3
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7. Geluid II (3 dagen)
Oefeningen plus aandacht. Scannen van iemands lichaam en geluid ontvangen.
Geluidshealing.

8. Primaire Reflexen I (3 dagen)
Testen en correcties, stressafvoer.

Oefenavond 4 (met iemand die P.R. heeft )

9. Primaire Reflexen II (3 dagen)
Testen en correcties, en de koppeling naar de eigen discipline, Reactiviteit.
Intappen in gouverneur en checken van alle omstandigheden, alle relaties tijdslijn, andere
concepten en werelden. Specifieke correcties (keer terug tot de bron, silent sound)

Oefenavond 5 (met iemand die P.R. heeft)

10. Relatie en communicatie (3 dagen).
Voor personen met een praktijk en die een praktijk starten. Met spel en actie en een acteur.

11. Integratie (3 dagen).
Na 4 maanden:
Uitwisseling van werkervaring en oplossen van vragen.
De opgedane kennis en vaardigheid wordt getoetst en afgesloten met een certificaat.

Voor de laatste 2 oefenavonden neemt elke cursist een persoon mee. Deze persoon wordt, na getest
te zijn op primaire reflexen, gebalanceerd. De kosten voor die persoon bedragen 25 euro per avond.

Wat kun je met de opleiding doen en wanneer?
Vanaf het eerste blok kunnen alle blokken direct voor de eigen ontwikkeling gebruikt worden.
Vanaf het derde blok kun je direct met mensen gaan werken en balansen geven. (Dit is trouwens ook
aan te bevelen).
Primaire Reflexen kun je inhiberen nadat de hele opleiding is afgerond.
Daarnaast kun je mensen balanceren op een scala aan wensen en klachten op fysiek, emotioneel,
psychisch, motorisch en geestelijk gebied. Je kunt aan verschillende typen personen helder
uiteenzetten wat Primaire Reflexen zijn, waarop de behandelingen berusten en hoe Kinesiologie
werkt.
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Wat van de studenten verwacht wordt
Het hangt geheel van het tot nu toe ontwikkelde potentieel van de student af, waaraan hij meer of
minder aandacht zal moeten geven. Het is echter waarschijnlijk dat men tijd moet kunnen vrijmaken
om een aantal dingen permanent te oefenen.
Op een rijtje komt het op het volgende neer:


Thuis moet men oefenen en altijd net zolang doorgaan met een oefening totdat je
innerlijk begrijpt wat je doet.



Voor zover dit niet aanwezig is, het opbouwen van kennis over vorm en het
functioneren van het menselijk lichaam inclusief de meest gangbare benamingen.
(bewegingen van het brein, zenuwstelsel, bloedsomloop, klieren en organen,
neurotransmitter en hormoon activiteit, spier en beenderstelsel en de mogelijke
bewegingen van ons skelet). Hiertoe is de aanschaf van een atlas van het menselijk
lichaam erg handig. Die kun je overigens later bij het balanceren goed gebruiken.
Er wordt van studenten inzicht en zelfstudie verwacht.



Het aanschaffen van het boek “Over Leven”



Het verwerven van een rudimentair begrip over de basis van verschillende
alternatieve geneeswijzen en hulpmiddelen (zoals bv. voedingssupplementen
kruiden bloesems, homeopathie, acupressuur of ‐punctuur, regressietherapie,
healingvormen). Dit is nodig om adequaat met cliënt en met de buitenwereld te
communiceren.

Voorts dienen eventuele ongeremde Primaire reflexen bij de studenten zelf onder controle te zijn
gebracht door een gecertificeerde RPRM® therapeut.

Materiaal
Readers bij de modulen en een handleiding over Primaire Reflex inhibitie. Materiaal is inclusief,
behoudens het boek “Leefblind” en een atlas van het menselijk lichaam.

Wanneer?
RPRM® start jaarlijks bij voldoende aanmeldingen, zie site voor data.

Plaats
Renkum of Wageningen.

Tijden
Overdag:
’s Avonds:

van 9.30u tot ongeveer 17.00u
van 19.30u tot 22.00u
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Kosten van de opleiding
De totale kosten bedragen € 6000,‐

Inschrijving en Deelname
Vanwege planning en praktische organisatie is een aanbetaling vereist van € 1000,‐. De inschrijving
geldt na het ontvangen van de aanbetaling van € 1000,‐ minimaal anderhalve maand voor aanvang
van de cursus. Alle betalingen kunt u doen naar IBAN nr: NL40 INGB 0004 8583 21
Het resterende bedrag van € 5000 dient te zijn overgemaakt bij aanvang van de opleiding. Betaling in
twee termijnen van elk € 2500 is mogelijk, 1e bij aanvang van de opleiding, 2e voor de aanvang van
Blok 6. Dit dient dan wel apart in het opgaveformulier vermeld te worden.
Degenen die zich opgegeven hebben, ontvangen bericht, zodra er voldoende deelnemers zijn om te
starten. Indien vanwege te weinig aanmeldingen de opleiding niet van start kan gaan worden de
aanbetalingen gerestitueerd. Voor alle overige gevallen geldt: Behoudens wanneer er extreme op
overmacht berustende omstandigheden in het spel zijn, worden aanbetalingen en lesgelden niet
gerestitueerd.
Voor opgave kan onderstaand formulier geprint worden en opgestuurd naar onderstaand adres.
NB. Uw inschrijving is pas geldig na aanbetaling.

Vrijstellingen voor kinesiologen
Kinesiologen die aantoonbare ervaring hebben met reactiviteit en formatten, kunnen ‐na overleg‐
eventueel vrijstellingen krijgen voor de blokken 2, 5, en 6, en in enkele gevallen ook voor blok 10.
Blok 10 betreft de omgang met cliënten die (krachtens hun verstoringen) zeer onrustig, emotioneel
en/of wisselvallig zijn.
De blokken 1, 3, 4, 7, 8, 9, en 11 moeten dus altijd gevolgd worden.

De opleiding biedt, behalve het traject Primaire Reflexen:


Nieuwe correcties die men voor onder andere stressrelease kan inzetten



De ontwikkeling van sensitiviteit, nieuwe vaardigheden op het gebied van
zelfontwikkeling, Beweging en Geluid



Specifiek wordt ingegaan op Reactiviteit en op het verblijf in en de invloed van de
baarmoederperiode op de zich ontwikkelende vrucht/foetus/baby



Men leert te formatten
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Samenvattend, Primaire reflex therapeut worden.


Volg de Opleiding Primaire Reflexen RPRM®



Laat eventuele ongeremde Primaire reflexen bij jezelf inhiberen door een door
RPRM® gecertificeerde Primaire reflex therapeut



Neem deel aan de toets aan het eind van de opleiding

Het RPRM® certificaat behouden


Kom op de terugkomdagen, 2 maal per jaar



Behandel na beëindiging van de opleiding regelmatig conform de RPRM®
methode, minimaal 15 x per maand.



Lever 20 behandelverslagen in van behandelingen binnen twee maanden na
beëindiging van de opleiding.



Neem deel aan een beoordelings‐ en evaluatiegesprek.

RPRM® instructeur worden


Volg de een‐daagse cursusdagen (10)



Volg RPRM® nog tweemaal (half tarief) en assisteer de 2e maal.



Organiseer lezingen over het onderwerp



Organiseer workshops voor professionals die met kinderen werken over Primaire
reflexen.

Voor therapeuten geldt:


RPRM® heeft het recht het recht op gebruik van de naam ‘Primaire reflex
therapeut’ in te trekken indien de therapeut handelt in strijd met het protocol of
indien de therapeut moedwillig blijk geeft niet te willen handelen volgens het
RPRM® gedachtegoed.



RPRM® behoudt zich het recht voor therapeuten in de loop der jaren te toetsen
op hun vaardigheid.



RPRM® behoudt zich het recht voor te allen tijde de voorwaarden en regels met
betrekking tot het therapeutschap bij te stellen indien dit nodig is.

Indien buiten RPRM® om ontstane omstandigheden nadelig zijn voor de handhaving van de kwaliteit
van de Opleiding, behoudt RPRM® zich het recht voor incidenteel, met onderbouwing, af te wijken
van de voorwaarden.
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OPGAVE FORMULIER OPLEIDING PRIMAIRE REFLEXEN
Hierbij geef ik mij op voor de Opleiding Primaire Reflexen.
Naam
.....................................................
Geboortedatum en Plaats
.....................................................
Adres
.....................................................
Telefoon
.....................................................
E‐mail
.....................................................
Waarom ik de opleiding wil doen:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Huidige Beroep/werkzaamheid

.....................................................

Vooropleiding(en), ervaring en interesses/bezigheden
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

VRIJSTELLINGEN
Het kan zijn dat u beschikt over een deel van de vereiste vaardigheden en ervaring. In dat geval kan
er gekeken worden wat de overlappingen zijn zodat u daarvoor een (of een gedeeltelijke) vrijstelling
krijgt. Daarvoor is het nodig dat u hieronder omschrijft wat u in uw ogen reeds gedaan heeft dat een
of meer vrijstellingen rechtvaardigt. Ik laat me graag inlichten.
Vanwege mijn vooropleiding en praktijkervaring, wens ik een of meer vrijstellingen.
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
□ Betaling ineens

of

□ Betaling in twee termijnen

Ik verklaar de gegevens over de Opleiding Primaire Reflexen gelezen te hebben en ga akkoord met de
voorwaarden voor deelname, aldus naar waarheid ingevuld,
Dagtekening:

Handtekening:

..............................

..............................

Formulier graag sturen aan:

Praktijk voor Beweging, Kerkstraat 49, 6871 BH Renkum

of

info@praktijkvoorbeweging.nl
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