27 maart 2020
Seksualiteit en Eros
Emmauskerk Amersfoort
13:30 – 17:30 uur
VG Psychosynthese
Beste vakgroepsleden Psychosynthese van de NVPA en belangstellenden,
Hierbij nodigen we je van harte uit voor het Psychosynthese-café op
vrijdag 27 maart 2020
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.
Programma:
Tijd : 13.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur, netwerken en café aansluitend tot ±
17.30 uur)
Locatie: Emmaus kerk, Noorderwierweg 131 in Amersfoort
Kosten van deelname:
Kosten: € 25,- excl. BTW = € 30,25 inclusief BTW voor NVPA-leden,
€ 50,- excl. BTW = € 60,50 inclusief voor niet-leden.
Aanmelding:
Inschrijving en betaling uitsluitend via het NVPA: www.nvpa.org/trainingen/public
Het aantal plaatsen is beperkt, maximaal 50 deelnemers, wees er dus snel bij!!
Leden van de vakgroep Psychosynthese hebben bij de inschrijving voorrang boven niet-leden.
Iedereen kan zich alvast inschrijven, maar bij overtekening gaan leden voor. Sluitingsdatum
voor inschrijving is vrijdag 20 maart 2020.
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.
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.
Ook leden van andere vakgroepen binnen de NVPA zijn van harte welkom!
We hopen jullie te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Yvonne Steenmetz (coördinator) yvonne.steenmetz@live.nl
Werkgroep(Edith Bakker, Elisabeth Hogelink, Janna Bakering, Alma Schiphorst)

