20 maart 2020 Imagotherapie
VERPLAATST
Beste deelnemers aan de Vakgroepdag Integratieve Therapie 20 maart 2020,
In verband met het Coronavirus gelasten wij deze dag af.
Er komen mensen uit Brabant. Hen is aangeraden geen sociale contacten aan te gaan en zoveel
mogelijk thuis te blijven. Wij willen niemand in morele trubbels brengen en we verwachten dat de
richtlijnen zich nog gaan uitbreiden.
In Brabant, en ook steeds meer in de rest van het land, worden massaal evenementen afgelast. Wij
willen op tijd zijn en helder in de overwegingen en verstandig zijn.
Daarnaast dat het nu financieel minder consequenties heeft dan vlak van te voren (locatie).
In principe wordt deze Vakgroepdag met Barbara Cremers verzet naar 19 maart 2021!
Dat komt dan opnieuw op de website en kunnen jullie je opnieuw aanmelden.
Wij hebben gevraagd aan het NVPA of de betaalde kosten terug gestort kunnen worden.
Het is jammer maar overmacht.
We zien jullie heel graag op een ander moment weer!
Denk hierbij aan de leuke bijeenkomst die georganiseerd is op 25 september 2020, Soulcollage met
Ine van den Heuvel.
Veel sterkte en succes iedereen en hartelijke groet van ons, Mirjam Nederlof en Noor van Gulik.
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Activiteit van de Vakgroep Integratieve Therapie verplaatst in principe naar 19-3-2021
Barbara Cremers geeft een presentatie en korte workshop over Imago Relatietherapie. Ze
geeft een inkijk in de uitgebreide theorie en laat de deelnemers ondervinden hoe effectief
de Imago Dialoog is in het werk met liefdesrelaties.
Imago Relatietherapie is een wereldwijd verspreide en beproefde manier van
relatietherapie. “Imago” geeft stellen met ergernissen of problemen de regie over, en het
plezier in hun relatie terug. Het laat ze communiceren met elkaar zonder kritiek en oordeel
en laat ze echt in contact komen met elkaar, dwars door alle verschillen heen. De
begeleidende taak van de therapeut kan overgenomen worden door het stel zelf als de
partners inzicht hebben gekregen in hun patronen en hoe ze hun conflicten kunnen
omzetten in groei op weg naar een volwassen en bevredigende relatie.
De basisgedachte van Imago Relatietherapie is dat je elementen uit je allereerste relaties –
met je ouders of verzorgers – blijft herhalen in je volwassen liefdesrelaties. Je reptielenbrein
laat je dit herhalen totdat je (bijvoorbeeld door therapie) bereid bent het anders te doen
omdat je partner daarom vraagt of omdat dit beter is voor jezelf en je relatie.
Het verschil met andere therapieën:
- De partners praten in de Imago Dialoog direct met elkaar en niet via de therapeut. De
therapeut begeleidt. Daardoor krijgen de partners begrip en empathie van en voor
elkaar, wat veel directer werkt dan dat ze dat eerst van hun therapeut krijgen. Deze
manier van praten nemen ze ook mee naar huis.
- De theorie achter Imago is zeer herkenbaar, diepgaand en makkelijk over te dragen.
Er wordt gekeken vanuit psychologisch perspectief, maar ook vanuit de sociale
context en er wordt gewerkt vanuit een relationeel, niet een individueel
uitgangspunt.

