
 

INSTITUUT VOOR PSYCHOSYNTHESE 

ORIËNTATIE IN PSYCHOSYNTHESE 

CURSUSPROGRAMMA 2 T/M 6 JULI 2020 

 

Donderdag 2 jul i  2020  

09.45 - 10.15  Aankomst 
 
10.30 - 12.30 Seminar 1 Introductie en context 

• herinnering aan de toekomst 
• aanwezigheid in het moment 

 
14.00 - 17.00 Seminar 2 Mensbeeld in psychosynthese 

• mensbeelden in de psychologie 
• het proces van synthese 

 
19.30 - 22.00 Seminar 3 Integratie van lichaam, gevoel en denken 

• samenhang tussen de lichamelijke, emotionele en mentale 
ontwikkeling 

• lichaam, gevoel en denken als bezielers 
 

Vri jdag 3 jul i  2020 

09.30 - 12.30 Seminar 4 Deelpersoonlijkheden 
• een systeemtheoretische visie op de menselijke identiteit   
• de paradox van het geheel en de delen   

 
Middag   Psychosynthese leergesprekken* 

 
19.30 - 22.30 Seminar 5 Dis-identificatie en de kunst van het zien 

• gehechtheid, identiteit en vrijheid 
• het vrije denken als waarnemingsorgaan 
 

 
 
   
 



 

 
 
 

 

Zaterdag 4 jul i  2020 

09.30 - 12.30 Seminar 6  De ziel en het hoger onbewuste 
• de lichte en duistere werkzaamheid in de psyche 
• piekervaringen en hun invloed op de identiteitsvorming 

 
Middag   Psychosynthese leergesprekken* 

 
19.30 - 22.30 Seminar 7 Bezieling en persoonlijke integratie 

• stadia voorafgaand aan en volgend op spirituele 
ervaringen 

• persoonlijke en transpersoonlijke dimensies van groei 
 

Zondag 5 jul i  2020 

09.30 - 12.30 Seminar 8 Keuzevrijheid en de wil 
• oorzaak, gevolg en zingeving 
• vrijheid en verantwoordelijkheid in het proces van willen 

 
14.00 - 17.00 Seminar 9  Evolutie in menselijke relaties 

•  de illusie van de onafhankelijkheid 
• globaal denken en lokaal handelen 

 
19.00 - 21.00    Feestelijk buffet 
 

Maandag 6 jul i  2020 

09.30 - 12.00 Seminar 10 Verbeelding in actie 
• terugkijken en voorzien  
• doelgerichtheid en kundige wil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Iedere deelnemer heeft tijdens deze cursus een psychosynthese leergesprekbijeenkomst in 
een kleine groep. Deze bijeenkomst duurt twee uur. Deze vindt plaats op vrijdagmiddag of 
zaterdagmiddag. De tijden worden nader afgesproken. 


