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plaats van het symposium —Het symposium wordt
gehouden in het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC)
te Naarden. Het ITC is een spiritueel centrum. Roken op
het terrein is niet toegestaan (m.u.v. de rokershoek bij de
ingang aan de Meentweg). Er wordt alleen vegetarisch gegeten en geen alcohol gedronken.

Spirituality

Spirituality

route per trein —Reis naar station Naarden-Bussum.
Neem van daar een taxi, of neem een bus: lijn 100, uitstappen bij halte Flevolaan; van daar is het 20 minuten lopen
(zie kaartjes onder). Het is ook mogelijk een fiets te huren
bij station Naarden-Bussum.
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route per auto —Voor de auto-navigatie, gebruik de
postcode: 1411GR (nr. 9) voor de ingang aan de Meentweg.
Wanneer de auto-navigatie verkeerde aanwijzingen geeft,
volgen hier de juiste aanwijzingen: Neem op de A1 tussen
Amsterdam en Amersfoort de afslag Bussum/Naarden, en
volg daarna de aanwijzingen op de kaartjes hieronder.
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aanmelden
U kunt zich aanmelden door het verschuldigde bedrag over
te maken op:

•
•
•

rekeningnummer:

NL35 TRIO 0781 4722 45
ten name van:

Ver.v.Transp.Psych
onder vermelding van:

naam, emailadres, beroep

Een bevestiging van uw inschrijving krijgt u via de mail als uw
betaling ontvangen is.
informatie
Voor vragen, email: info@transpsy.nl
parkeren bij het itc —Het aantal parkeerplaatsen bij
de Besant Hall (ingang Meentweg) is beperkt. Teneinde
overlast voor de buren te voorkomen wordt U verzocht niet
op de Meentweg zelf te parkeren. Alternatieve parkeerruimte is aanwezig op de parkeerplaats van de uitspanning Oud
Valkeveen. U bereikt de Besant Hall via de ingang aan de
Meentweg 9, of via de ingang aan de Valkeveenselaan 15,
waarna u de gele paaltjes naar de Besant Hall moet volgen.
Vanaf de parkeerplaats van de uitspanning Oud Valkeveen is
het ± 10 min. lopen naar de Besant Hall.

prijzen
De prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee in de pauzes:

•
•
•

toegang: € 130,-

Leden van de Vereniging voor Transpersoonlijke
Psychiatrie: € 80,Studenten (fulltime dagstudenten met beurs): € 30,(ovv student-nummer; stop bij 20 studenten)

accreditatie
Accreditatie is aangevraagd (NVvP, FGzP).
capaciteit van de zaal
Er zijn 120 stoelen beschikbaar.
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vrijdag 21 september 2018
tijd

10.30 – 17.45 uur
plaats

Internationaal Theosofisch Centrum
Meentweg 9, 1411 GR Naarden
organisatie
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symposium over het belang van spiritualiteit
voor een geestelijk gezond leven

Wij vieren het eerste lustrum van Spirituality in Mental
Health. Dit jaarlijkse symposium is uitgegroeid tot een inspirerend platform voor kennisoverdracht, ontmoeting en dialoog. Daarin staat uitwisseling over actuele ontwikkelingen
en verdiepend onderzoek in het transpersoonlijke werkveld
centraal. Als eerste lustrum-symposium zal deze dag dit jaar
een extra feestelijk tintje krijgen.
Bij spiritualiteit gaat het in de eerste plaats om ervaringen
waaraan men in levensbeschouwelijk opzicht zingevende betekenissen toedicht. Ze zijn aanwezig in kunst, wetenschap,
filosofie, en religie. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat deze
ervaringen massaal voorkomen. Voor het individu kunnen ze
bijdragen aan een geestelijk gezond leven, maar kunnen dit
ook ontregelen. Daarom vraagt het verband tussen spiritualiteit en geestelijke gezondheid erom aan de orde gesteld te
worden in een medisch-wetenschappelijke context. De Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie beoogt met haar
jaarlijkse symposium Spirituality in Mental Health hieraan
een bijdrage te leveren.
aan de orde komen:
• spiritualiteit en geestelijke gezondheid
• spiritualiteit wetenschappelijk onderzocht
• spirituele ervaringen (zingeving versus pathologie)
• spiritualiteit als maatschappelijk fenomeen
• spiritualiteit in de therapeutische setting

programma
10.00 • inloop en registratie
Koffie en thee in de hal
10.30 • opening door de dagvoorzitter
Drs. Odette de Theije (kinder- en jeugdpsychiater,
voorzitter Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie)
10.40 • inleiding: thematiek van dit symposium
Prof. em. dr. Hans Gerding (filosoof, Universiteit Leiden
& Parapsychologisch Instituut Utrecht)
10.50 • Compassionate Care vanuit transpersoonlijk
perspectief
Prof. dr. André van der Braak (psycholoog/filosoof,
Hoogleraar Boeddhistische filosofie in dialoog met
andere levensbeschouwelijke tradities, Vrije Universiteit Amsterdam) —Vanuit persoonlijk perspectief is
compassie een emotioneel meeleven en betrokken zijn
bij de ander. In het Mahayana boeddhisme kent men
echter de ‘grote compassie’ (maha karuna) die voorbij
voelen of denken, voorbij het individu, en zelfs voorbij
goed en kwaad gaat. Wat betekent een dergelijk transpersoonlijk perspectief op compassie voor compassionate care in de gezondheidszorg?
11.40 • Geestelijke gezondheid: Etty Hillesum als
inspiratiebron
Dr. Ria van den Brandt (filosoof/supervisor, onderzoeker; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen) —De
nagelaten dagboekcahiers van Etty Hillesum zijn voor
veel lezers een therapeutische inspiratiebron voor
psychische hygiëne en spirituele zelfverwerkelijking.
Waar Hillesum zelf niet meer de kans heeft gehad om
een ‘psychologische practijk’ te beginnen, daar lijkt
haar nalatenschap deze praktijk postuum te hebben
overgenomen. Deze lezing gaat over de inzetbaarheid
van Hillesums egodocument voor verschillende vormen
van begeleiding.
12.30 • lunch

wordt lid: www.transpsy.nl
kosten: € 75,- per jaar
doelstelling: De studie van bewustzijn, zingeving

en religie in de geestelijke gezondheidszorg alsmede
de betekenis hiervan t.b.v. diagnostiek en therapie.

14.00 • intermezzo
Marc Heijnen Sopacuwa & Rob Verheul Gedurende
een half uur na de lunch én tijdens de gehele dag
omlijsten en ondersteunen Marc en Rob het symposium
met klank en verbinding tussen de regels door. Laat u
meenemen ‘tussen hemel en aarde…’

14.30 • ‘Beproeft alles, behoudt het goede’: geestelijk
ontwaken in Nederland anno 2018
Drs. Arjan Lelivelt (psycholoog/geestelijk verzorger;
voorzitter Stichting Spiritual Emergence Netwerk Nederland) —Het sinds 2012 bestaande Spiritual Emergence
Netwerk Nederland heeft in het afgelopen jaar een
transformatie ondergaan. Na een korte introductie van
het fenomeen ‘geestelijk ontwaken’ vertelt Arjan over
de nieuwe richting die SEN Nederland is ingeslagen. De
focus ligt daarbij op de betekenis van netwerk-zijn en
de houding ten aanzien van psychopathologie.
15.20 • Psychedelica als ‘medicijn’? Over het verleden, heden en de toekomst van psychedelica in de
klinische setting
Dr. Kim P. C. Kuypers (psycholoog; Universiteit Maastricht, Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen,
Departement Neuropsychologie en Psychofarmacologie)
—Waar andere culturen psychedelica al eeuwenlang
gebruikten omwille van hun therapeutisch potentieel
kwam deze interesse pas mid-twintigste eeuw tot uiting
in het Westen. Door de mogelijke negatieve effecten
op de gezondheid verboden politici deze middelen.
Momenteel is er echter sprake van een ‘psychedelische
wedergeboorte’. Gebruikers zijn geïnteresseerd in de
mogelijk positieve effecten en de wetenschap tracht
een antwoord te vinden op de vraag of deze middelen
ingezet kunnen worden in de behandeling van ziektebeelden zoals depressie en angststoornissen.
16.10 • pauze Koffie en thee in de hal
16.40 • Leef je lot: Integrale psychotherapie in de
praktijk
Hans van den Muijzenberg M.A. (integraal therapeut;
Centrum Integrale Therapie, Utrecht) —De integrale
psychotherapie van Hans van den Muijzenberg is gebaseerd op een transpersoonlijk en een transcultureel
mensbeeld. Hij is opgeleid door en was medewerker
van prof. Henri van Praag aan de Int. Univ. van Lugano,
waar een integraal mensbeeld centraal stond. Hij bespreekt enkele casussen en geeft inzicht in de toepassing van de integrale benadering in de psychotherapie.
17.30 • afsluiting door de dagvoorzitter
Drs. Odette de Theije (kinder- en jeugdpsychiater,
voorzitter Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie)
17.45 • aansluitend Drankjes in de hal

