UITNODIGING VAKGROEP GESTALTTHERAPIE VAN HET NVPA

UITNODIGING
Hierbij nodigen we de leden van de vakgroep Gestalttherapie en andere
geïnteresseerden van harte uit voor de tweede vakgroepbijeenkomst op vrijdag
24 september 2021 van 14.30 tot 19.00 uur in de ontmoetingsruimte van de
Maria Christina Kerk, Dolderseweg 123 B, 3734 BG Den Dolder.

Haptonomie en Gestalt
De mens die in een crisis verkeert, vertrouwt vaak niet meer op een gesprek,
omdat de belangrijkste voorwaarde daartoe - het vertrouwen - voor hem teloor
is gegaan ~ Martin Buber
De aanraking speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het leven en is
een directe wijze om datgene wat voelbaar is, voelbaar te maken. Aanraken is
de meest directe vorm van communicatie. De aanraking kan veel duidelijk
maken over jezelf of de ander, ook wanneer woorden te kort schieten of als alles
al gezegd is ~ Tons van der Velden
Tons van der Velden heeft sinds 1994 een eigen praktijk als Gestalttherapeut,
Partner-relatietherapeut en Haptonoom. Naast zijn werk als therapeut is hij
supervisor, trainer en coach. Hij is aangesloten bij de NVAGT, EAGT, LVSC en
het NAP.
Tons begeleidt vanuit de visie dat contact even nodig is voor mensen als
zuurstof en water. Deze visie past in de Gestalttherapie, die ook wel de
psychotherapie van het contact wordt genoemd. Kernwoorden die hier bij
passen zijn: verbinding, contact, passie, verantwoordelijkheid en respect.
We hebben Tons uitgenodigd om ons meer te vertellen over de relatie tussen
Haptonomie en Gestalttherapie en het werken vanuit contact in Gestalttherapie.
Het belooft een leerzame en praktische dag te worden rondom de thema’s
verbinding, contact, passie, verantwoordelijkheid en respect.

Gezamenlijk afsluiten
We sluiten af met wat eten en drinken zodat ieder met een goed gevulde maag
huiswaarts gaat.

UITNODIGING VAKGROEP GESTALTTHERAPIE VAN HET NVPA

Praktische informatie
Datum:

Vrijdag 24 september 2021

Locatie:

Maria Christina Kerk, Dolderseweg 123 B, 3734 BG
Den Dolder

Tijdstip:

Start 14:30 uur tot 19:00 uur. Inloop vanaf 14:00 uur.

Kosten:

€ 30,- (incl. BTW) voor leden, € 40,- (incl. BTW) voor
niet-leden.

Aantal deelnemers

Maximaal 25.

Inschrijven:

Graag uiterlijk 1 september aanmelden.
Inschrijven doe je via: www.nvpa.org/trainingen/public
Je inschrijving is voltooid door te klikken op
Deelnemen en Opslaan.

Studiepunten:

Voor deelname aan deze
ontvang je 3 scholingsuren.

vakgroepbijeenkomst

Annuleren:

Indien je onverhoopt toch niet aanwezig wil of kan zijn,
horen we dat graag even van je zodat we ons voor
kunnen bereiden op de bijeenkomst.

Contact:

Maurice Foulon
Email: therapie@gestaltbenadering.nl
Telefoon: 06 4592 9201
Francis van der Loos
Email: fvdloos@gestaltpraktijk.net
Telefoon: 06 2310 8917

