UITNODIGING VAKGROEP GESTALTTHERAPIE VAN HET NVPA

UITNODIGING
Hierbij nodigen we de leden van de vakgroep Gestalttherapie van
harte uit voor de eerste bijeenkomst op
Vrijdag 28 mei 2021 van 14.30 tot 17.30 uur
Locatie: online via ZOOM

Kennismaken
Contact maken is altijd de eerste stap in het werk van de Gestalttherapeut. In
deze eerste bijeenkomst staat kennismaken met andere leden van de Vakgroep
Gestalttherapie centraal. We zien een boeiende ontmoeting tegemoet.

Everything is aware process
In de film ‘Everything is Aware Process’ werkt Dr. Frederick Perls met een
droom van een Gestalt-student. Perls begeleidt het proces en bespreekt de
dimensies existentie, gewaarzijn en de noodzaak tot identificatie met wat we
hier en nu ervaren. We gaan ter inspiratie samen met elkaar de film (25 min)
bekijken en daarna is er ruimte voor een interactieve dialoog over hoe dit
‘droomwerk’ van Perls in ons werk als Gestalttherapeut wordt toegepast.

Toekomstige bijeenkomsten
Wij zien de vakgroep als een samenzijn van leden die elkaar inspireren. In deze
bijeenkomst is er ruimte om elkaars verwachtingen te horen en hoe je denkt
over jouw bijdrage in onze vakgroep. Wat zou jij in de toekomst wil inbrengen,
laten zien of wie wil je uitnodigen?
Voor de bijeenkomst in het najaar doen wij als coördinatoren de aftrap en
hebben Tons van der Velden benaderd om ons te inspireren omtrent de relatie
tussen Haptonomie en Gestalttherapie.

Virtuele borrel
We sluiten af met een virtuele borrel, dus neem wat te drinken en lekkers mee
voor achter je computer, laptop of tablet.
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Praktische informatie
Datum:

Vrijdag 28 mei

Locatie:

Digitale bijeenkomst via ZOOM.
In verband met de onzekere situatie rondom Covid is
besloten deze eerste bijeenkomst via Zoom plaats te
laten vinden. Je ontvangt een aantal dagen van
tevoren de link om in te loggen. Deze link is persoonlijk
en mag je niet doorsturen naar derden. Bij
binnenkomst word je naam gecheckt aan de hand van
de deelnemerslijst.

Tijdstip:

De Meeting room wordt geopend om 14:00 zodat je
eventueel je geluid en camera kan testen.
Start 14:30 uur tot 17:30 uur.

Kosten:

Er zijn geen kosten aan deze eerste bijeenkomst
verbonden.

Inschrijven:

Graag uiterlijk 21 mei aanmelden.
Inschrijven doe je via: www.nvpa.org/trainingen/public
Vervolgens ga je naar de bijeenkomst van de vakgroep
Gestalttherapie op 28-05-2021. Je inschrijving is
voltooid door te klikken op Deelnemen en Opslaan.

Annuleren:

Indien je onverhoopt toch niet aanwezig wil of kan zijn,
horen we dat graag even van je zodat we ons voor
kunnen bereiden op de bijeenkomst.

Contact:

Maurice Foulon
Email: therapie@gestaltbenadering.nl
Telefoon: 06 4592 9201
Francis van der Loos
Email: fvdloos@gestaltpraktijk.net
Telefoon: 06 2310 8917

