
  Intuïtieve   
   Ontwikkeling 
           Praktische  
        Vaardigheden

Erik Boom (1976), geboren en getogen in Vriezenveen is in 2005 zijn eigen
praktijk voor fysiotherapie gestart in het lifestyle centrum Avanty te Steenwijk.
Het jaar daarop startte hij zijn opleiding tot Craniosacraal therapeut en in 2008,
de Viscerale therapie. Beide opleidingen heeft hij met succes, met diploma’s 
afgerond en hij werkt dagelijks met deze twee prachtige manieren van behandelen, 
die hij dan ook graag combineert in zijn behandelingen bij baby’s, jongeren en 
volwassenen.
Een gedegen kennis en zuiver intuïtief handelen zijn hierbij twee 
onmiskenbare eigenschappen die, naar zijn mening, een verfijnde 
combinatie is.
Door zijn verdere intuïtieve ontwikkeling in mediumschap is hij 
nog beter in staat gebleken om onderliggende problematiek of 
klachten, op zowel fysiek, emotioneel als spiritueel vlak, te 
herkennen en te behandelen, met als grootste doel ieder mens 
vanuit zijn of haar hart/passie te laten leven!

 "Een unieke cursus waarin kennis en intuïtie 
elkaar optimaal ontmoeten bij het leren herstellen 

van de fysieke en emotionele balans!"

Over Erik Boom

 I.O.P.V.

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen, dan kunt u contact met mij 
opnemen op tel.nr: 0521-524092, of per e-mail: info@praktijkboom.nl



Altijd al geboeid geweest door de wonderlijke werking van het lichaam? Nieuws-
gierig naar de wisselwerking tussen lichaam en geest? En ben je intuïtief ingesteld en 
zou je hier graag meer structuur in willen, zodat je het effectief voor jezelf en 
anderen kunt inzetten? Dan is deze cursus echt iets voor jou! 
Ook is deze cursus zeer geschikt voor fysiotherapeuten, natuurgeneeskundig 
therapeuten en (beginnende) healers, die meer hun eigen 'handen' en intuïtieve 
vermogen willen trainen op zeer praktische wijze!
De cursus IOPV is o.a. gebaseerd op aspecten uit de craniosacraal therapie en 
viscerale therapie - twee prachtige therapieën die zijn ontstaan uit de osteopathie - , 
gecombineerd met een aantal unieke therapeutische interventies die zijn ontwikkeld 
door de breed opgeleide therapeuten en healers Erik Boom en Emile van der Hilst. 
Je leert de dynamiek en beweging van het lichaam te voelen, zowel met je handen als 
door gebruik te maken van je intuïtie.

Dag 1:  'Craniosacraal systeem'

Op deze eerste dag van de cursus IOPV maak je kennis met enkele belangrijke 
concepten en technieken uit de craniosacraal therapie.  Je leert o.a. het zeer 
bijzondere craniosacrale ritme voelen! Aan het einde van dag heb je kennis 
gemaakt met het geven van een algemeen ontspannende behandeling, welke 
balans brengt in het craniosacraal systeem en het zelfherstellend vermogen van 
het lichaam stimuleert. Centraal op deze dag staat het écht leren voelen met je 
handen én erop leren vertrouwen!

Dag 2: 'Fysiek uitbalanceren' 

Dag 2 is gericht op het verder ontwikkelen van je intuïtieve vaardigheden. Ook 
zullen er vaardigheden uit de viscerale therapie worden geïntroduceerd en je zult 
deze dag verschillende technieken leren die je zullen helpen steeds meer te 
vertrouwen op je handen. Aan het einde van dag 2 heb je kennis gemaakt met 
behandeltechnieken die verlichting kunnen bieden bij veel voorkomende 
klachten als hoofdpijn, nek- en rugpijn. 

"I believe in intuitïon and inspiration. 
Imagionation is more important than knowledge. 

For knowledge is limited, whereas imagionation embraces the entire world, 
stimulating progress, giving birth to evolution. 

It is, strictly speaking, a real factor in scientific research." 

                                                                                 (Albert Einstein)

Dag 3: 'Innerlijke balans'

Op dag 3 gaan we een stap verder. Je leert vandaag voelen waar het lichaam uit 
balans is (dominante restrictie) en ook leer je onderscheid te maken tussen 
fysieke en emotionele restricties (blokkades). Aan het einde van de dag heb je 
kennis gemaakt met onderzoeks- en behandeltechnieken, die gericht zijn op de 
oorzaak van de klacht i.p.v. het symptoom. Tevens zul je op deze dag je eigen 
(onbewuste) blokkades leren kennen! 

Dag 4:  'Terug naar je essentie'

Op deze vierde dag gaan we aan de slag met ons praktische '3-zijdige piramide' 
concept, bestaande uit het fysieke, emotionele en het spirituele. Verstoringen of 
blokkades in een of meerdere genoemde aspecten worden bewust gemaakt en 
zullen je de nodige inzicht in jezelf geven. Naast de 'hands on' technieken, maak 
je op deze dag ook kennis met 'hands off' technieken. De gehele dag zal in het 
teken staan van de top van de piramide: 'the need of the soul', ofwel de behoefte 
van je ziel!


