UITNODIGING VAKGROEP TRANSPERSOONLIJKE THERAPIE VAN HET NVPA

UITNODIGING
Vrijdag 15 oktober 2021 van 9:30 tot 17:00 uur
Scholingsdag Imago relatietherapie
De vakgroep transpersoonlijke therapie organiseert een eendaagse introductie van Imago
Relatietherapie. Op deze workshop dag maak je kennis met de basistheorie en de rol van de
Imago therapeut. Je gaat ervaren wat het voor de therapeut betekent om, in plaats van twee
individuen, de relatie te begeleiden. Je leert hoe je een (echt)paar op een milde en duidelijke
manier naar meer veiligheid en verbinding kunt begeleiden, ook door ze thuis de opgedane
inzichten en gereedschappen in praktijk te laten brengen. Er wordt meer duidelijk gemaakt
over dynamieken binnen relaties, bekeken vanuit hechtings- en ontwikkelingsperspectief.
De kernvaardigheid van Imago is de Imago Dialoog. Na de uitleg en demonstratie hiervan
wordt geoefend met de Dialoog, zodat je deze vaardigheid meteen bij jouw stellen kunt
toepassen en kunt zien wat de potentie ervan is voor de stellen die met relatieproblemen bij
jou komen.
Voor het volgen van de workshop wordt geadviseerd om het boek ‘Krijg de Liefde die je wilt’
van Harville Hendrix en Helen LaKelly Hunt te lezen.
Barbara Cremers is Imago therapeut in haar praktijk Relatietherapie Zwolle. Ze is trainer bij
het Imago International Training Institute en verzorgt de Klinische Imago Opleiding in
Nederland.

Praktische informatie
Datum:

Vrijdag 15 oktober 2021

Locatie:

Vergader- en Congrescentrum De Schakel
Oranjelaan 10 Nijkerk

Tijdstip:

Start 9:30 uur tot 17.00

Kosten:

Leden van de NVPA 31 euro (incl. btw)
Niet-leden van de NVPA 61 (incl btw)
Genoemd bedrag is voor de scholing dag, inclusief uitgebreide
lunch en drankjes gedurende de dag. Voor deze scholingsdag
ontvang je, na afloop digitaal een certificaat.
Aan deze vakgroepdag zijn 6 studie-uren of 6 PSBK-uren
toegekend.

Inschrijven:

Graag uiterlijk 8 september aanmelden. Er kunnen maximaal 30
deelnemers meedoen aan deze workshop, dus wees snel met
inschrijven, want vol = vol.
Inschrijven doe je via: https://nvpa.org/trainingen/public

Annuleren:

Kosteloos annuleren kan tot 15 september

Contact:

Ilonka Behr - Coördinator vakgroep transpersoonlijke therapie
Email: contact@leaftherapie.nl

