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Nieuwsflits Robert Neimeyer
Middels korte nieuwsflitsen deel ik informatie van collegae uit het netwerk. Deze eerste keer
deel ik het congres en masterclass van Robert Neimeyer. Georganiseerd door Jakob van
Wielink en Riet Fiddelaers.
Mocht je geen interesse hebben in informatie van Praktijk Gewoon IK! kun je via de link onder
aan de pagina je afmelden voor nieuwsbrieven en nieuwsflitsen.

Robert Neimeyer
14 en 15 september is professor Robert Neimeyer in Nederland.
Op 14 september tijdens een congresdag, op 15 september tijdens een masterclass:
‘Professioneel begeleiden bij levenstransities’.
De masterclass is bijna volgeboekt. Voor het congres zijn er nog voldoende plaatsen.
Graag willen we jullie vragen om collega’s in het veld, voor wie het congres interessant is, op
deze unieke kans te wijzen.
http://www.in-de-wolken.nl/www.in-de-wolken.nl/neimeyer
Heel hartelijke groet,
Jakob van Wielink & Riet Fiddelaers
--------------------------------------------------------------------De Amerikaanse hoogleraar Robert Neimeyer geldt internationaal als dé autoriteit op het gebied
van het werken met verlies, rouw en betekenisgeving bij ingrijpende veranderingen. Hij is onder
meer auteur van de baanbrekende serie 'Techniques of Grief Therapy' met de nieuwste
inzichten en technieken voor het begeleiden bij levenstransities.
Op 14 september is er de unieke gelegenheid om op het congres kennis te maken met
Neimeyer's inzichten, gevolgd door de mogelijkheid met hem aan het werk te gaan tijdens een
masterclass op 15 september. De dagen zijn afzonderlijk van elkaar te boeken.
'Geen enkel abstract model kan een adequate basis bieden voor ons werk met mensen die te
maken hebben met diepgaande verandering, tenzij aangevuld door een oprechte zoektocht
waarin we de lessen bevragen die we uit verlies in eigen leven kunnen trekken.' – Robert
Neimeyer
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@praktijkgewoonik.nl toe aan uw adresboek.

