Wie ben je?
Chris Stegeman, bestuurslid voor de vakgroepen van het
NVPA. Werkzaam als trauma- en systeem therapeut in
Bunnik. Ik werk veel met procesgroepen en met diverse
doelgroepen.

Wat drijft je ?
Kijken wat er is. Het “hier en nu” zo goed mogelijk
waarnemen. Hier vind ik zingeving. In de betrekking en
omgang met mensen, zoals bij het NVPA, maar ook in de
stilte bij meditatie. Dat mensen een groeiontwikkeling
doormaken zie ik terug in mijn praktijk. Het samen een
proces en doel aangaan geeft mij zin. Dat vind ik binnen
het bestuur en de vereniging. Eigen mensen met een
eigen ontwikkeling.

Waar ligt jouw specialiteit ?
Hinderlijke herhalingen doorzien en daar een nieuw bewustzijn ontwikkelen. Vaak spelen er
patronen die zicht telkens herhalen. In relaties en in mensen zelf. Erkennen wat er is en daarmee de
vermijding opheffen. Binnen het NVPA hoop ik de beweging uit mensen zelf te laten komen en deze
beweging te laten groeien. Positief en verwonderd blijven.
Vanwaar je inzet voor het NVPA ?
De bijzonderheid en diversiteit van veel onze therapeuten zie ik als een soort ‘schat’. De eigenwijze
waarop veel van onze leden hun werk vorm geven zie ik als meerwaarde in onze samenleving. De
grote pluriformiteit en deskundigheid verrast mij telkens weer. Om hier een actieve bijdrage te
leveren en met beiden benen in onze samenleving ons meer profileren zie ik als een belangrijk doel.
Wat je misschien niet van me wist.
Opgegroeid tot mijn zevende jaar in Kameroen. Ben vader van 4 kinderen. Door een ernstig autoongeluk met BDE als kind was ik tot mijn 27ste ‘boos op het leven’ omdat ik er nog was. Bij de
geboorte van mijn derde kind kwam dit inzicht: Ik was aan het overleven ipv leven. Elke dag
mediteer ik al ruim tien jaar een uur. Mijn bewustzijn op het ‘hier en nu’ staat hier centraal. Ik wil
leven en het ook ervaren.

