De incarnerende reis,
de beweging bewogen.
Systemisch Werken
Vrijdag 5 juni 2020 te Werkhoven
Tijden: 9.30 uur – 17.00 uur

met Wibe Veenbaas
Buiten ideeën
van goed en fout
ligt een veld.
Daar zal ik je ontmoeten.
Rumi (1207-1273) Perzisch filosoof, dichter en universeel mysticus.
Bij zijn dood streden joden, christenen en moslims om de eer hem naar zijn graf te mogen dragen

NVPA Vakgroep :

Systeem therapie & Systemisch Werken

Deze dag zal met Wibe Veenbaas als trainers plaatsvinden.
Wibe zal het thema ‘de incarnerende reis’ vormgeven:
De ontmoeting zelf als leerlandschap. Het gaat om de weg naar binnen. De resonantie op ‘het
zelf’. Zo heb je dat aangetroffen. Met ook de dingen die niet overgaan.
Werken met de existentiele dementie (‘geworpen zijn’: samenhang van waar je mee verbonden
zijn) . De mens van nu ‘die van een ‘ik’ ontplooien’ herzien in de context.
Een dag met Wibe ‘werken’ is veel een interactie van verhalen, beelden en de verbinding
daarmee maken, afgewisseld met vragen uit de groep.

Wibe Veenbaas is mede-oprichter en een senior trainer/docent van Phoenix Opleidingen te
Utrecht.
Wibe zal later nog een programma sturen over deze dag. Ook zal dan later deze uitnodiging
worden aangepast met deze tekst.
9.30 uur
10.00 uur
11.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
16.30 uur
17.00 uur

Welkom te Samaya
Start
Programma
Lunch
Programma
Afronding.
Einde

Locatie:
Samaya Conferentie Centrum
Hollendewagenweg 20
3985 SG Werkhoven
0343 552 332
(alles vegetarisch, dieetwensen doorgeven)

Voor leden van NVPA en geïnteresseerden.
Annuleren kan tot 7 dagen voor de workshop.
Voor vragen ‘op-de-dag’ en incidenten/annulering (06-13092428)

Voor wie: maximaal 50 personen
Iedereen is welkom. Leden en niet-leden.

Kosten:
€90,= leden / €125 niet-leden

Aanmelding:
https://nvpa.org/trainingen/public

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 ( Annulerings reglement – klik op de link)

Certificaat:
Na afloop van de middag ontvang je een certificaat voor deze vakgroepbijeenkomst voor 6 scholingsuren en 6 PSBKuren.

Factuur :
Voor een bijdrage in de kosten ontvang je per mail je factuur. Dit is tevens de bevestiging.

Contact :
Chris Stegeman, coördinatie
Tel: 06 13092428
E-mail: Info@transparantnetwerk.nl

