Vrijdag 15 oktober 2021
Thema: “Van vrede naar emoties, en terug”
Amersfoort
13:30-16:30 uur
De workshop wordt gegeven door Jan Boswijk, oprichter van het
Boswijkinstituut.
Beste vakgroepleden Psychosynthese van het NVPA en belangstellenden,
Hierbij nodigen we je van harte uit voor het ‘LIVE’ Psychosynthese-café:
Van vrede naar emoties, en terug
“Wie ben ik?” is een vraag die door de eeuwen heen altijd weer gesteld is. Een meer
praktische vraag is: ”Waar ben ik?” Van waaruit kijk ik, van waaruit neem ik waar? Vanuit
stilte, vanuit m’n hart, vanuit emoties? En hoe ontstaat beweging tussen die gebieden?
Deze middag verkennen we de ruimte van onze binnenwereld met behulp van geleide
visualisaties, uitleg en uitwisseling. Een TomTom voor de binnenwereld van onszelf en onze
cliënten.

Jan Boswijk
(1944) B.I.G. geregistreerd Gezondheidszorg (GZ)-Psycholoog. Sinds 1998 lid van de
Boeddhistische Tiep Hien Orde; ontving in 2004 de Dharmacharia (meditatie-leraar)
transmissie van Zenmeester Thich Nhat Hanh.
Opleiding: psychologie, gestalttherapie, bio-energetica en andere therapievormen,
groepsdynamica, boeddhistische psychologie, meditatie. Was als wetenschappelijk
medewerker verbonden aan de universiteit van Groningen, vervulde leidinggevende en
uitvoerende functies aan verschillende trainings- en therapie-instituten. Was verbonden aan

het Nederlands Huisartsen Instituut. Leidt sinds ’68 groepen en startte in ’79 een eigen
praktijk die uitgroeide tot o.a. Centrum Boswijk en het Boswijk Instituut. Gaf de laatste
vijftien+ jaar vooral kortere en langere Boeddhistische retraites.
Locatie:
Emmaus kerk, Noorderwierweg 131 in Amersfoort
Programma: 13.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur,
netwerken en café aansluitend tot ± 17.30 uur)
Kosten: € 25,- (ex BTW = € 30,25 inclusief BTW) voor NVPA-leden,
€ 50,- (ex BTW = € 60,50 inclusief) voor niet-leden.
Inschrijving en betaling uitsluitend via het NVPA (zowel voor leden als niet-leden):
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 nietleden. Iedereen kan zich alvast inschrijven, maar bij overtekening gaan leden voor.
Sluitingsdatum voor inschrijving is vrijdag 8 oktober 2021.
De workshop is door de NVPA geaccrediteerd voor 3 scholingsuren. Je ontvangt na de
workshop per mail een certificaat van deelname.
Indien je onverhoopt toch niet kunt komen, kun je annuleren tot 7 dagen voor aanvang van
de bijeenkomst bij het secretariaat (digitaal: info@nvpa.org). Bij annulering na deze datum
wordt het volledige deelnamebedrag van deze bijeenkomst in rekening gebracht.
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!
Namens de voorbereidingsgroep: Elisabeth Hogelink, Richard Buijtenhek,
Yvonne Steenmetz (vakgroep-coördinator)

