30 oktober 2020
Seksualiteit en Eros
Digitale activiteit

ACTIVITEIT IS VOLGEBOEKT!

Beste vakgroepleden Psychosynthese van de NVPA en belangstellenden,
Het Psychosynthese-café digitaal: op vrijdag 30 oktober 2020|
De activiteit wordt via zoom georganiseerd.
Tijd: van 13.00 - 16.30 uur met 2 korte pauzes van 15 minuten.
( Yolande van Wijk of Wende Smit van de Broedplaats faciliteren de workshop vanuit hun
zoom-account. )
Thema: Seksualiteit en Eros
De workshop wordt gegeven door Giel Luichjes en gaat over het werken met seksualiteit in
therapie.
Het bespreken van seksualiteit in therapie kan ingewikkeld zijn, omdat het zowel gevoelens
van intimiteit en schaamte kan oproepen bij de cliënt, als bij de therapeut. Maar het is een
gemiste kans als seksualiteit daardoor niet aan de orde komt. Cliënten willen graag kunnen
praten over hun seksuele ervaringen. Daarbij kunnen ook de meer abstracte en symbolische
aspecten aan bod komen. Het kan openen naar de levensenergie en de spirituele aspecten die
verbonden zijn met seksualiteit.
De workshop verkent de breedte van seksualiteit, zowel de mogelijkheden om concreet over
seksualiteit te spreken, als te werken met Eros, die niet alleen de god van de liefde was maar
binnen psychosynthese meer abstract staat voor de levenslust en het zich levend voelen.
Werken met seksualiteit gaat ook over het kennen en verkennen van grenzen. Niet uitgesloten
is dat je in je praktijk ook te maken krijgt met ervaringen van de cliënt van seksueel misbruik.
Op dit laatste onderwerp gaat de workshop niet uitgebreid in.
Naast een theoretisch kader, wordt er in kleine groepjes gewerkt om je eigen relatie met deze
onderwerpen te verkennen en te onderzoeken hoe je dit domein opent voor jezelf en cliënten
uitnodigt om hiermee te werken in therapie. En om meer helderheid te krijgen over de vraag
hoe daarin je grenzen liggen.

Kosten:
Omdat we geen huurkosten noch catering-kosten hebben (maar wel technische
ondersteuning), verlagen we de prijs deze keer naar:
€ 20,- (ex BTW = € 24,20 inclusief BTW) voor NVPA-leden,
€ 40,- (ex BTW = € 48,40 inclusief) voor niet-leden
Inschrijving: De workshop is vol.
Scholings-uren / PSBK-uren: Er zijn 3 studie-uren en 3 PSBK-uren toegekend aan deze
scholing. Je ontvangt na de workshop een certificaat van deelname.
Het Psychosynthesecafé is een initiatief van de vakgroep Psychosynthese van het NVPA. Het
beoogt sinds 2002 een ontmoetingsplaats te zijn voor leden van de vakgroep, voor
psychosynthesetherapeuten en -counselors en voor andere psychosociaal therapeuten, die in
psychosynthese geïnteresseerd zijn.
In principe zijn ook leden van andere vakgroepen binnen de NVPA van harte welkom! Dit
jaar dus digitaal.

