25 september 2020

Soul Collage

Locatie 78 Bunnik
10.00-14.00 uur
Uitnodiging voor de vakgroep activiteit van de Vakgroep Integratieve Therapie
Op vrijdag 25 september 2020 Inloop vanaf 09.30 uur, start om 10.00 uur
SoulCollage®
Seena B. Frost was de grondlegster van SoulCollage®. Zij studeerde theologie aan Yale
Divinity School, trouwde, bracht vier kinderen groot en ontving haar Master in psychologie
van Santa Clara University. Ze was een gecertificeerd Relatie Therapeut.
Seena bracht drie pijlers samen in deze methode: psychotherapie, creativiteit en
spiritualiteit. Seena is op 13 januari 2016 overleden, ze is 83 jaar geworden.
Seena vertelt:
“SoulCollage® is een systeem voor het creëren van een verzameling kaarten die dient als
visueel dagboek, die je door de jaren heen kunt aanvullen. Jouw SoulCollage® kaarten zullen
je helpen je innerlijke diversiteit te (h)erkennen en begrijpen. Dit geldt voor zowel de mooie
kanten in jezelf / die je leuk vindt, evenals voor de schaduwkanten of die waar je het
moeilijker mee hebt. Je reflecteert ook op de externe gidsen en bondgenoten in je leven.
Deze kunnen zichtbaar en onzichtbaar, menselijk en archetypisch zijn.
Een SoulCollage® verzameling is jouw verhaal. Het is een tastbare manier om jezelf te
kennen in je diversiteit, in alle aspecten en diepte. En jezelf te tonen aan anderen, wat een
helende ervaring is.
Naast dit alles is het maken van de kaarten ook gewoon leuk! Je zult van jouw verzameling
kaarten gaan houden als een spiegel van jezelf en je ziel.
Wat kun je verwachten in deze workshop:
o Een ontspannende plezierige creatieve activiteit (die iedereen kan), met ook veel
diepgang.
o De ervaring van het proces: je gaat zelf een kaart maken en in kleine groepjes doe je
het leesproces wat erbij hoort. Zo leer je de taal, de sfeer en de boodschap van de
kaart begrijpen.

o Een uitgebreidere uitleg van de methode en het proces, hoe je er persoonlijk mee
kunt werken en hoe je het kunt inzetten in je werk als begeleider/therapeut voor je
cliënten
Ine van den Heuvel
Therapeut NVPA in Praktijk OrigIne in Berkel-Enschot en SoulCollage® Facilitator.
Programma:
Vanaf 09.30 Inloop
10.00 uur Aanvang en mededelingen van Mirjam en Noor
10.15-13.15 uur Workshop, inclusief pauze
13.15-14.00 uur Lunch
Locatie:
Locatie 78
Burg. Van der Weijerstraat 78, Bunnik
https://www.locatie78.nl/
Kosten van deelname:
voor leden: Inclusief 21% BTW: € 35,00
voor niet-leden: inclusief 21% BTW: € 35,00
Voor wie:
Naast de vakgroep leden is iedereen welkom! Eigen vakgroep leden hebben in principe
voorrang bij de aanmelding.
Aanmelding:
(Kies de juiste activiteit en klik op ‘deelnemen’) Graag zo spoedig mogelijk aangeven of je
komt. In ieder geval vóór 21 augustus 2020 a.s. opgeven via de website van het NVPA.
Maximaal 24 deelnemers www.agendanvpa.org
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 vakgroep bijeenkomst een
certificaat voor 2 scholingsuren of 2 PSBK-uren.
Factuur:
Voor de bijdrage in de kosten van deze workshop ontvang je per mail je factuur. Dit is tevens
de bevestiging.
We hopen jullie te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Mirjam Nederlof en Noor van Gulik. (contact: info@estive.nl

