NWIP NIEUWSBRIEF - OKTOBER 2020
Herfst 2020.
Buiten vallen de blaadjes en binnen wordt gewerkt, gezoomd, geTeamed, geFacetimed,
geAppt, getwitterd, geliked en ja, ook gedisliked.
Nu de Corona crisis voortduurt, ontstaan er allerlei nieuwe initiatieven.
Ineens kunnen we zonder vlieguren aanschuiven bij onze collega's tijdens de jaarlijkse NASAP
conferentie (North American Society of Adlerian Psychology) of zelf een webinar verzorgen
voor het Adler Network in het buitenland.
We schrijven en vertalen artikelen, we nemen filmpjes op en initiëren moedgevende projecten
en ronden andere projecten af.
We kunnen via social media in no time grote groepen mensen bereiken en beïnvloeden. Hoe
we dat doen, is afhankelijk van waar we in geloven en waar we naar streven.
Met deze NWIP Nieuwsbrief willen we u in ieder geval informeren over nieuwe activiteiten in
binnen en buitenland.
We hopen u daarnaast opnieuw te inspireren vanuit Adlers gedachtengoed met een aantal
artikelen geschreven door Theo Joosten, Wes Wingett en mijzelf.
We sluiten de nieuwsbrief af met een prikkelend filmpje van Renie Bahlmann waarin zij zich
bezig houdt met de vraag 'wie zijn we nu echt?' Op haar youtube 'Houd Moed TV' kanaal zijn
meer filmpjes van Renie te vinden.
Wilt u reageren, iets bijdragen of heeft u een vraag?
We horen het graag via ons email adres: nwip.info@gmail.com.
Namens het NWIP bestuur wens ik u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Pauline Hofstra

NIEUWS

Door het voortduren van de corona crisis, raken we steeds
meer vertrouwd met het volgen van online bijscholingen.
Bovendien is het eenvoudiger geworden internationale
docenten in te schakelen. Zo geeft Theo Joosten op 13
november een online workshop voor het Adlerian Network of
Ireland. Het thema is: Relationships and the Crucial C's.
Klik hier voor meer informatie.

Ben je de Engelse taal machtig en vind je het leuk je
regelmatig te laten inspireren door Adlers psychologie?
Schrijf je dan in voor de Nieuwsbrief van Adler Graduate
School te Minnetonka, Minnesota, USA.
Bezoek hiervoor deze website, scroll naar beneden en type je
emailadres in de balk achter: Connect with us.

Een kind is als een mijn rijk aan edelstenen, maar ....
Dat moeten we 'm dan wel eerst vertellen natuurlijk!
Renie Bahlmann van Moedig Mens heeft een prachtige
poster ontwikkeld die (groot)ouders en verzorgers kunnen
bestellen en waarmee bemoedigen ineens een stuk
gemakkelijker gaat!
Meer info, inclusief filmpje met poster, op haar website.

De Workshop 'Case Conceptualization' met dr. Jon Sperry zal in
januari of februari 2021 online worden gegeven in verband met de
voortdurende pandemie. Raadpleeg onze website voor meer informatie
en datum.
Maak kennis met Jon Sperry
Ook alvast kennismaken met Case Conceptualization? Bestel dan het
boek 'Case Conceptualization - Mastering this Competncy with Ease
and Confidence', geschreven door Jon Sperry en Len Sperry.

Het 28ste IAIP Congres vindt volgend jaar plaats in Lviv,
Oekraïne, van 17 juli tot 21 juli 2021.

Het thema is:
New Forms of Social Psychopathology: Adlerian Approach to Prevention and Healing.
Zie deze website voor meer informatie.

The Summerschool ICASSI zal in 2021 worden georganiseerd van 25 juli tot
en met 7 augustus in Ifrane, Marokko. Mits we er naar toe kunnen reizen.
Wanneer het opnieuw niet mogelijk is elkaar in het echt te ontmoeten, zullen
de courses van maandag - vrijdag online worden gegeven. Daarnaast zijn
er de dagelijkse presentaties die worden verzorgd door één van de docenten.
Meer informatie volgt later dit jaar: www.icassi.net.

Wat doet er echt toe? door Theo Joosten
Vierde bijdrage in een korte serie door Theo Joosten.
Het laatste artikel in de serie “Wat doet er echt toe” gaat in op wat
bijdraagt aan het algemeen belang.
De vorige keer “the common good” genoemd.
In het kort zijn dat drie activiteiten of gedragingen.
Verder lezen

"Het is makkelijker voor je principes te vechten dan ze
na te leven" - Alfred Adler
Adlers Ideeën door Wes Wingett
Dit is het eerste van negen essays over de psychologie van Alfred
Adlers vanuit mijn oogpunt gezien.
Eén van de eerste principes van Adlers psychologie is dat mensen
sociale wezens zijn die willen bijdragen en zich erbij willen horen
voelen, eerst binnen het gezin, daarna op school en in de
maatschappij.

Verder lezen in het Nederlands of Engels

"Het is heel duidelijk dat we niet beïnvloed worden
door 'feiten' maar door onze interpretatie van de
feiten" - Alfred Adler
Samen Sterk door Pauline Hofstra
Leven betekent bewegen, groeien, ontwikkelen en
veranderen. Alles is aan verandering onderhevig. Ik
ben morgen niet meer dezelfde persoon die ik
vandaag ben, en jij ook niet.
Het is zo gemakkelijk gezegd. Toch ervaren we vaak het tegenovergestelde.
Verder lezen

Wie zijn we nu echt? door Renie Bahlmann

Steun onze activiteiten
Wil je dat Alfred Adlers visie en psychologie meer bekendheid krijgt in Nederland? Schrijf je in
als donateur of vriend van de Nederlandse Werkgemeenschap voor Individualpsychologie.
Mail naar: nwip.info@gmail.com

Volg ons

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan hoekstrawilly@gmail.com. • 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 nwip.info@gmail.com toe aan uw
adresboek.

