Beste vakgroepleden Psychosynthese van de NVPA en belangstellenden,
Hierbij nodigen we je van harte uit voor het Psychosynthesecafé op vrijdag 11 oktober 2019
waarin aandacht voor de:

Kracht van tekentaal
Workshop leider: Josée van der Staak. Zij is tekentaaldocent en tekentherapeut en auteur
van onderstaand boek “Ontdek de kracht van tekentaal”. Vijf jaar was ze voorzitter van de
beroepsvereniging Tekentaal.
Tekentaal is in het kort de taal van tekens. Er wordt vaak gezegd: “Ik kan niet tekenen”. In
deze workshop hoef je geen Rembrand van Rijn te zijn. We tekenen vanuit een thema. Via
een visualisatie ga je met mooie kleurpotloden tekenen wat bij jou ten aanzien van dit
thema naar boven komt. Alles is goed, alles mag.
Elke tekening is een verhaal. Dit verhaal vertelt iets over jou. Wil jij weten welk verhaal er in
jouw tekening zit? Kom dan en teken mee. Door de juiste vragen te stellen, kun jij de juiste
antwoorden geven, die uit jouw tekening naar voren komen.
Voor therapeuten is tekentaal in te zetten als gereedschap bij sessies. Er worden handvatten
meegegeven na afloop van deze interactieve lezing/workshop. Er wordt een tipje van de
sluier opgelicht. Deelnemers zullen merken dat ze al snel met de tekentaal kunnen gaan
werken. Je bent na een workshop evenwel nog geen tekentherapeut.
Voor meer informatie kijk op www.ontdektekentaal.nl
Boek “Ontdek de kracht van tekentaal”, in 2016. In dit boek kun je via 55 oefeningen kennis
maken met wat tekentaal allemaal kan doen. De 2e druk komt uit in mei 2019.
Bestellen van dit boek kan altijd via joseevanderstaak@gmail.com
Plaats : Emmaus kerk, Noorderwierweg 131 in Amersfoort
Tijd

: 13.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur, netwerken en café aansluitend tot ±
17.30 uur)

Kosten: € 15,- (ex BTW = € 18,15 inclusief BTW) voor NVPA-leden, € 25,- (ex BTW = € 30,25
inclusief) voor niet-leden.
Inschrijving en betaling uitsluitend via het NVPA: www.nvpa.org/trainingen/public
Inschrijven voor niet-leden: https://nvpa.org/formulier/20
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 4 oktober 2019.

De workshop is door de NVPA geaccrediteerd voor 3 studie-uren. 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.
Ook leden van andere vakgroepen binnen de NVPA zijn van harte welkom!

