5 september 2020
Haptonomie in het water!
Therapeutisch Zwembad De Berkel in Rheden
10.15u-14.30u.
Vakgroep Haptotherapie en Lichaamsgerichte therapie
Een beknopte inleiding in Haptonomie in het water.
Uitnodiging voor de vakgroepactiviteit van de Vakgroep
Haptotherapie en Lichaamsgerichte Therapie.
o.l.v. Truus Scharstuhl en Moniek van Slagmaat
Beknopte inleiding haptotherapie in water.
Water is bij uitstek een medium dat je voelen
aanspreekt. Immers omhuld door het water
worden we veel gewaar. Zowel van onze
binnenkant als aan de buitenkant. Veel
mensen leren zwemmen om te overleven.
Terecht. Water is een macht, die we moeten
leren overwinnen. De omhullende en
tastende kant van water is echter minder
vertrouwd in ons gevoel, omdat bij
zwemmen de ‘doe-kant’ zo overheerst. Toch
kunnen we in water gevoelens gewaar
worden, die op ‘het droge’ niet zo snel
aangesproken worden. Ben je benieuwd naar
de toegevoegde waarde van haptotherapie
in water voor ons vak? Op 5 september
geven we een workshop.
Je bent van harte welkom.

Programma:
10.15 uur-10.45uur binnenlopen
10.45 uur korte uitleg 30 min.

11.30 uur 1,5 uur in het water waarbij een groep kijkt en de andere mee doet, na 45
minuten wisselen.
13.15 uur evaluatie van ca 30 minuten.
13.45 uur vergadering
Einde 14.30 uur
Locatie:
Therapeutisch zwembad
Arnhemseweg 89
6991 DL Rheden
http://www.haptotherapiescharstuhl.nl/index.htm
Kosten van deelname:
voor leden: Exclusief 21% BTW: € 26,- incl. koffie/thee.
voor niet-leden: Exclusief 21% BTW: € 35,(Voor de lunch dien je zelf te zorgen)

Voor wie: Naast de vakgroepleden is iedereen welkom! Eigen vakgroepleden hebben in
principe voorrang bij de aanmelding.
Aanmelding:
Graag zo spoedig mogelijk aangeven of je komt. via de website van het NVPA:
https://nvpa.org/trainingen/public. Kies de juiste activiteit en klik op ‘deelnemen’.
Let op, er zijn maar maximaal 10 plaatsen per datum beschikbaar, dus geef je snel op!
Bij inventarisatie hebben we gemerkt dat er een grote belangstelling is voor deze activiteit.
Overigens gaat bij minder dan 10 deelnemers de activiteit niet door.
Annuleren:
Indien je onverhoopt toch niet kunt komen, kun je annuleren tot 7 dagen voor aanvang van
de bijeenkomst bij het secretariaat (digitaal). Bij annulering na deze datum wordt het
volledige deelnamebedrag van deze bijeenkomst in rekening gebracht.
(Annuleringsreglement – klik op de link)
Certificaat:
Na afloop ontvang je van de organiserende leden van deze vakgroepbijeenkomst een
certificaat voor 3 scholingsuren of 3 PSBK-uren.
Hartelijke groet,
Mascha Aleman (haptotherapie.nvpa@gmail.com)

