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Regio Utrecht is sinds 
2012 weer begonnen met 
het organiseren van 
regionale bijeenkomsten

Filmavond: ‘Yalom’s cure’

De 84-jarige psychiater en schrij- 
ver Irvin Yalom is door zijn 
boeken wereldberoemd geworden 
en heeft velen geïnspireerd. Hij 
schreef  romans zoals ‘Nietzsches 
Tranen’ en ‘Het raadsel Spinoza’ 
en onmisbare tekstboeken over 
groepstherapie en existentiële 
psychotherapie. Hoewel we nog 
veel schrijfwerk van Yalom hopen 
te ontvangen, is zowel Yalom als 
zijn publiek er maar al te bewust 
van dat de mens niet onsterfelijk is 
en dat Yalom al vele levensjaren 
achter zich heeft. Tegenwoordig 
begint hij zijn toespraken vaak 
door te benoemen hoe opmerke-
lijk het is dat de grootte van zijn 
publiek alsmaar toeneemt, naar-
mate hij ouder wordt en dat als hij 
zijn existentiële bril opzet, hij daar 
de donkere kant in ziet. Men leert 
graag van en over deze intrigeren-
de man. Een documentaire over 

zijn gedachtegoed, manieren om 
zijn eigen angst voor de dood te 
overwinnen en zijn privéleven kon 
daarom ook niet gauw genoeg 
komen.  

Met plezier vertonen wij deze 
recent uitgebrachte film ‘Yalom’s 
Cure’ op een groot scherm tijdens 
de volgende regiobijeenkomst van 
de VCgP reliefcommissie Utrecht. 
Aansluitend hopen we met elkaar 
van gedachten te wisselen over het 
getoonde werk en het cliëntgerich-
te in zijn benadering.   

Accreditatie 
De workshop is geaccrediteerd 
door de VCgP (1 punt). 

Programma 
Het programma start om 19:00 en 
eindigt om 21:00 uur. Voor koffie/
thee wordt gezorgd.  

Kosten  
Leden van de VCgP mogen gratis 
deelnemen. Niet-leden betalen 
7,50 euro, contant te betalen op 
de avond.  

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden met 
opgave van naam en als u VCgP-
lid bent met daarbij uw 
lidmaatschapsnummer via 
utrecht.vcgp@gmail.com 
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