INZOOMGROEP: GESTALT-ART VROUWEN JAARGROEP
Deze groep is voor degene die beeld wil koppelen aan persoonlijk proces en hierin wijzer
willen worden. In deze groep leer je van en aan elkaar en breng je jouw persoonlijk in.

Als je kunt zijn wie je werkelijk bent, dus in overeenstemming met jouw authenticiteit, geeft dit energie in
plaats van dat dit je energie kost. Je gebuikt je energie niet langer om te onderdrukken maar je maakt gebuikt
van jouw energie.
Creatieve vorm: Wanneer je in een creatieve vorm werkt maak je een directe verbinding met je hart, ‘zelf’,
authenticiteit, met dat wie je werkelijk bent in het nu. Je doet een beroep op je voelen, je niet weten en je
intuïtie/ ingeving. Deze hebben grote wijsheid. Werken in een creatieve vorm is voedend en thuiskomen. ‘Zelf’
iets maken is scheppen en oorsprong/kelijk. In je creëren kun je verbinding maken met jouw spiritualiteit.
Je kunt er op vertrouwen dat je beeld juist dat brengt wat nodig is voor jouw ontwikkeling en groei. Daar hoef
je niets bijzonders voor te doen.
Zelfhelend vermogen: Gestalt-Art is een hoopvolle benadering. Je lichaam, je beeld, je stem, gebeurtenissen,
alles doet pogingen om jou te laten groeien. Zodat jij kunt worden wie je werkelijk bent. Dat heet in GestaltArt zelfhelend vermogen.
Je hebt alle kwaliteiten in huis, sommige zijn alleen uit het zicht geraakt. Je hoeft niets af te leren, je kunt er bij
halen.

Werkvormen: In deze groep doen we allerlei contactexperimenten. Een kenmerk van een experiment is dat het
niet kan mislukken, er is geen goed of fout. Je kunt en mag er van alles aan ervaren.
Beeldende vormen zoals het werken met klei, vilt, schilderen, hout, steen (wat jij wilt). Meestal werk je een
deel van de dag in jouw eigen beeldende vorm.
Ook maken we gebruik van lichaamswerk, dans, geluid/klank, muziek, dromen, taal.
Inschrijven inzoomgroep:
Wanneer: zaterdag, 9 x door het jaar heen, start in september.
Tijd: van 10.00 tot 17.00 uur.
Om 9.30 uur staat de koffie/thee klaar.
Voorwaarde deelname: Dit is een gesloten groep waarbij je alle bijeenkomsten aanwezig bent.
Voor deelname aan deze groep gaat een intake gesprek vooraf wanneer je hier niet eerder Gestalt-Art werk
hebt gedaan.
Thuiswerk: Naast de groepsdagen vraagt deze groep ook aandacht van je in de tussenliggende weken, d.m.v.
thuiswerk en lezen.
Lunch: Zorg voor je eigen lunch. Er is een ingerichte keuken met koelast, gasfornuis en magnetron mocht je dit
willen gebruiken. Een supermarkt is in de buurt.
Opruimen: Aan het einde van de dag ruimen we gezamenlijk op en maken de ruimte weer in orde zoals we die
aantroffen.
Deze groep kan gelden als voorbereiding voor de 4-jarige Gestalt-Art therapeuten opleiding.
Kosten: Het basistarief voor de intake is 74 euro.
Het basistarief voor de jaargroep is 680,- euro.
Er is voor zowel de intake als de groep vergoeding mogelijk via de SBGA (zie www.sbga.nl)
Wil je inhoudelijk meer lezen over Gestalt-Art: http://olflo.com/images/downloads/STUDIE_GESTALT_ART_.pdf

