Ontmoetingsavond
Waar blijf ik
met dat Licht
van mij
met Kristin Verellen
over het co-creatief proces
van Circles - We have the choice

11 september 2018
Antwerpen

When the world needs us to sit together, listen and connect
Circles – We have the choice is gegroeid uit een vrijwillig burgerinitiatief van Kristin Verellen – die haar levenspartner verloor in de aanslagen
van Maalbeek op 22 maart 2016 – en een kring van vrienden. In een wereld van verharding, polarisering en extreem geweld willen we mee
bouwen aan een cultuur van inclusie en dialoog.
Op deze ontmoetingsavond wensen wij jullie mee te nemen in het verhaal van We have the choice die interculturele Cirkels aanbiedt onder
vakkundige begeleiding. Een Cirkel is een eigentijds ritueel dat een respectvolle ruimte biedt om de ander te ontmoeten als mens over de
verschillen heen. Een ruimte waar vanuit stilte het onbekende, onaffe of onnoembare kan worden ervaren en gedeeld. Het samen zijn in
een Cirkel maakt het gevoel van zelf en gemeenschap voelbaar. Het ondersteunt mensen om stil te staan bij wat hen overkomt, om hun
eigen authentieke stem te laten horen en zo hun lot terug in handen te nemen.
De avond biedt gelegenheid om:
Het verhaal over het ontstaan en groei van Circles – We have the choice te horen van Kristin
Zelf een Cirkel mee te maken onder Gestalttherapeuten
Co-creatief uitwisselen over eigen emoties rond het thema, getriggerd door de foto’s en gedichten in het boek, een andere manier
om een boek te ontdekken en misschien iets meer van jezelf en elkaar.
Ideeën delen over hoe wij rituelen zoals de Cirkels kunnen integreren in ons werk als Gestalttherapeuten voor cliënten, in
organisaties, binnen onze samenleving
Meer informatie www.wehavethechoice.com

Deelnemen:
Opgave: info@nvagt.eu (vóór 8 september)
Zonder opgave komen kan ook, U ontvangt dan achteraf
een factuur + betaalt € 5 extra

Leden: € 10,- (svp vóór 8 sept overmaken)
Studentleden € 5,Niet-leden € 20,-.
NVAGT Amsterdam
IBAN: NL46INGB0008327903
BIC: INGBNL2A

Waar?
Psychotherapeutisch Centrum PTC
Oude Brusselseweg 107
9050 Gentbrugge
Aanvang: 19.30 uur
(vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar)
2,5 NVAGT studiepunten

