
Regio Brabant

Regio Brabant, Vereniging 
voor Cliëntgerichte 

Psychotherapie

Accreditatie 
De workshop is geaccrediteerd door de VPEP  
(4 punten). Accreditatie bij de FGzPt wordt 
aangevraagd.  

Kosten 
250 euro; inclusief  lunch en koffie/thee 
Maximum aantal deelnemers is 15.  

Aanmelden 
Aanmelden bij Karin Budde met opgave van  
naam en telefoonnummer, via kbudde@hetnet.nl  
Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag  
1 september 2017.  
De inschrijving wordt geldig als het bedrag is 
overgemaakt op rekeningnummer 
NL27INGB0007712974 t.n.v. Regionale  
Commissie Zuid VCgP o.v.v. uw naam en  
‘workshop demonen’.  
Bij annulering van de aanmelding na vr. 1 sept. 
zullen de kosten niet worden gerestitueerd.  

Na ontvangst van de betaling zal de literatuur 
worden toegezonden.  

Claude Missiaen

Onze existentiële demonen in de ogen kijken         
Focussen vanuit de veilige plek

vr. 29 en za. 30 sept 2017 
9:30-17:00 uur; 

Apanta-GGz, Provinciale  
 weg 50, Veldhoven

Over de inhoud 
Wellicht zijn alle draken in ons leven uiteindelijk   
prinsessen die er in angst en beven   
slechts naar haken,   
ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.  
Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft,  
in diepste wezen niets anders dan iets dat onze liefde 
nodig heeft. 
Rainer Maria Rilke 

We kennen ze allemaal, de demonen van ons 
bestaan waar we liever de ogen voor sluiten. 
Denk maar aan de angst om verlaten te worden 
en echt alleen te zijn in het leven, de 
onbestemde donkerte die zich soms laat voelen, 
de verliezen die we reeds hadden en nog zullen 
hebben, het akelige besef  dat dit bestaan eindig 
is, het gevoel van totale zinloosheid dat ons 
soms kan overvallen, het universum dat 
onverschillig toekijkt als alles tegenzit... Het zijn 
allemaal belevingen en overtuigingen die ons 
het leven bijzonder lastig kunnen maken, die 
ons in diepe moeilijkheden kunnen brengen, die 
we liever opzij schuiven maar die we op onze 
levenstocht op bepaalde momenten 
onafwendbaar in de ogen moeten kijken.  

We hebben ook allemaal het vermogen om een 
lijfelijk ervaren ruimte te vinden waar we ons 
veilig kunnen voelen, van waaruit we risico 
durven nemen om nieuw of  onherbergzaam 
gebied te benaderen en te exploreren en waar 
we altijd terug naartoe kunnen om te schuilen 
of  op adem te komen. 

In deze workshop willen we jou in de eerste plaats 
gidsen om een lijfelijk gevoelde veilige plek te vinden en 
vanaf  deze basis over en weer te pendelen in de 
richting van je existentiële demonen. We bouwen dus 
aan een veilige manier om je existentiële 
onontkoombaarheden te contacteren. Binnen deze 
interactie besteden we veel aandacht aan goed 
afgestemde zelfzorg. Bij dit alles zal Focusing de 
leidraad vormen.  

Terwijl de klemtoon erop ligt om dit avontuur 
persoonlijk aan te gaan, kan er tijdens de workshop 
ook ruimte zijn om de brug naar het professionele 
begeleidingswerk te slaan.  

Over de spreker 
Claude Missiaen is sinds 1984 cliëntgericht/
experiëntieel psychotherapeut. Hij is staflid  
van de opleiding Postgraduaat Cliëntgerichte 
Psychotherapie en de opleiding Counseling in 
Existentieel Welzijn, beide aan de KULeuven.  
Hij is staflid van QIT bvba (Quality Improvement 
in Therapy, feedbackgericht werken). Tevens is hij 
Focusing Coördinator van The International 
Focusing Institute in New York. Hij heeft een eigen 
praktijk in Leuven. 

Programma vrijdag  
en zaterdag: 
09:00-09:30 ontvangst 
09:30-12:45 programma inclusief  pauze 
12:45-13:45 lunch 
13:45-17:00 programma incl. pauze, evaluatie  
	     en afsluiting  

Mailinglist 
Deze nieuwsbrief  wordt gestuurd naar leden uit regio Brabant, 
Limburg en Zuid-Holland. Via info@vpep.nl kunt u zich ook 
aanmelden voor de nieuwsbrief.
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