18 maart 2022 Interactieve workshop Gestalttherapie
Vakgroep Psychosynthese
Beste leden van de vakgroep Psychosynthese van het NVPA en overige belangstellenden,
Hierbij nodigen we je van harte uit voor het Psychosynthese-café op
vrijdag 18 maart 2022
Thema: Interactieve workshop Gestaltterhapie

De workshop wordt gegeven door Jos Groels, Gestalttherapeut.
Tijdens deze workshop gaan we, na een korte interactieve inleiding, een of twee
Gestaltexperimenten doen. Ook zal Jos wat vertellen over de verschillen en
overeenkomsten met Psychosynthese.
Onderaan vind je uitgebreidere informatie over Gestalttherapie en Jos Groels.
Locatie : Emmaus kerk, Noorderwierweg 131 in Amersfoort
Tijd : 13.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur, na afloop netwerken onder het
genot van een hapje en drankje tot ± 17.30 uur. Hier kan je ook flyers van
activiteiten, zelfgeschreven boeken en andere interessante zaken voor collega’s
neerleggen!)
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 nietleden): www.nvpa.org/trainingen/public
Het aantal plaatsen is beperkt, maximaal 50 deelnemers, (mits de 1,5 meterregel niet geldt) 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 11 maart 2022.
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!

Certificaat:
De workshop is door de NVPA geaccrediteerd voor 3 studie-uren. Je ontvangt na de
workshop per mail een certificaat van deelname. De PSBK-uren worden berekend in 2022.
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)
Factuur:
Voor de bijdrage in de kosten van deze workshop ontvang je per mail je factuur.
Hartelijke groet,
mede namens de voorbereidingsgroep (Elisabeth Hogelink, Richard Buijtenhek)
Yvonne Steenmetz, vakgroep-coördinator.
Bijlage: Meer informatie over Gestalttherapie en Jos Groels:
Gestalttherapie
De Gestaltbenadering gaat niet zo zeer uit van innerlijke (geestelijke) stoornissen en
veralgemeniserende en etiketterende diagnoses, zij ziet processen als contact fenomenen.
Als het contact in en met de situatie waarin je verkeert niet naar tevredenheid verloopt en je
bent niet in staat om daar op positieve wijze invloed op uit te oefenen, dan heb je een probleem,
kwestie, of thema dat klachten en/of symptomen kan genereren en aandacht verdient.
In therapie, of coaching onderzoeken we hoe jij contact maakt, zowel met jezelf als met de
situatie(s) waarin je leeft en werkt. We kijken daarbij niet alleen naar de inhoud van de kwesties
die spelen, we kunnen tevens de existentiële signaalfunctie die deze in zich kunnen dragen
onderzoeken.
Gestalt helpt om awareness te ontwikkelen in je actuele doorgaande belevingsstroom waar ook
gevoelens en emoties een uitdrukking van zijn. Het is een ‘zijnsgerichte’ begeleidingsvorm die
uitgaat van de ‘paradox van verandering’: mensen veranderen als ze kunnen zijn met wat nu is. Als
ze willen voelen wat ze voelen, willen luisteren naar de signalen vanuit hun lichaam, naar
associaties vanuit hun geest en naar de stem van hun ‘ziel’.
De Gestaltbenadering is eerder procesgericht dan doelgericht. Zij gaat ervan uit dat zodra er
zich een proces ontwikkelt van belevingsgericht onderzoek en het experimenteel gevolg geven
aan wat je daarin ontdekt, er van nature richting ontstaat: ‘het herstel van spontaniteit’.

De samenwerking van cliënt en therapeut/coach is gericht op het optimaliseren van de kwaliteit
van dit zich ontwikkelende proces en is er gelijktijdig onderdeel van.
Gestalt kan het probleemoplossend vermogen van de mens, in zijn situatie, bevorderen en het
gelijktijdig overstijgen. Door de wijze waarop awareness ingezet kan worden, kan het de ruimte
van bewustzijn ‘an sich’ aanspreken.
Lees meer: https://josgroels.nl/de-gestaltbenadering/
Jos Groels
Sinds 1989 werk ik als therapeut en coach, met individuen, paren en groepen in eigen praktijk in
Utrecht en tegenwoordig ook aan huis in Ingen (Betuwe/Utrechtse heuvelrug). Ik ben NVAGT
erkend supervisor, geef trainingen, workshops en lezingen. Was als trainer/docent drie jaar
verbonden aan een psychosynthese opleiding en daarna vijftien jaar aan een psychosociale
opleiding, waarvoor ik procesgerichte jaar-trainingen gaf en de trainingen ‘individuele counseling’
en ‘groepsdynamica’. Tevens gaf ik ook uitgebreide colleges over de Gestaltbenadering van
veranderingsprocessen bij individuen en in relaties, groepen en teams. Werk als freelance coach
en trainer en in verschillende samenwerkingsverbanden voor profit en non-profit organisaties.
Naast mijn dynamische procesgerichte activiteiten geef ik ook regelmatig meditatie weekenden
(Vipassana/Zen).
Lees meer over Jos: https://josgroels.nl/jos-groels

