20 maart 2020 Imagotherapie
78 Bunnik
10.00-14.00 uur
VG Integratieve Therapie
Uitnodiging voor de vakgroep activiteit van de Vakgroep Integratieve Therapie
Op vrijdag 20 maart 2020 Inloop vanaf 09.30 uur, start om 10.00 uur
Barbara Cremers geeft op 20 maart 2020 een presentatie en korte workshop over Imago
Relatietherapie. Ze geeft een inkijk in de uitgebreide theorie en laat de deelnemers
ondervinden hoe effectief de Imago Dialoog is in het werk met liefdesrelaties.
Imago Relatietherapie is een wereldwijd verspreide en beproefde manier van
relatietherapie. “Imago” geeft stellen met ergernissen of problemen de regie over, en het
plezier in hun relatie terug. Het laat ze communiceren met elkaar zonder kritiek en oordeel
en laat ze echt in contact komen met elkaar, dwars door alle verschillen heen. De
begeleidende taak van de therapeut kan overgenomen worden door het stel zelf als de
partners inzicht hebben gekregen in hun patronen en hoe ze hun conflicten kunnen
omzetten in groei op weg naar een volwassen en bevredigende relatie.
De basisgedachte van Imago Relatietherapie is dat je elementen uit je allereerste relaties –
met je ouders of verzorgers – blijft herhalen in je volwassen liefdesrelaties. Je reptielenbrein
laat je dit herhalen totdat je (bijvoorbeeld door therapie) bereid bent het anders te doen
omdat je partner daarom vraagt of omdat dit beter is voor jezelf en je relatie.
Het verschil met andere therapieën:
- De partners praten in de Imago Dialoog direct met elkaar en niet via de therapeut. De
therapeut begeleidt. Daardoor krijgen de partners begrip en empathie van en voor
elkaar, wat veel directer werkt dan dat ze dat eerst van hun therapeut krijgen. Deze
manier van praten nemen ze ook mee naar huis.
- De theorie achter Imago is zeer herkenbaar, diepgaand en makkelijk over te dragen.
Er wordt gekeken vanuit psychologisch perspectief, maar ook vanuit de sociale
context en er wordt gewerkt vanuit een relationeel, niet een individueel
uitgangspunt.

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 14 februari 2020 a.s. opgeven via de website van het NVPA.
https://nvpa.org/trainingen/public
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 3 scholingsuren.
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)

