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Beste collega’s en belangstellenden in Focusing
Focusing is iets moois wat wij graag delen, met elkaar en met een nieuw publiek. In
september door een landelijk aanbod van 21 veelal gratis introductieworkshops, op 15
oktober met de Gendlin Inspirator-dag en op 11 november door de jaarlijkse Focusing
Netwerkdag met workshops voor ieder niveau. Laat je raken dit najaar, doe mee en geef
het goede nieuws door! En, heb je nog vragen of suggesties? Stuur een mailtje aan het
secretariaat. 



September Focusingmaand 2017: maak gratis kennis
Van Middelburg tot Nijeholtpade, van Amsterdam tot Vught: de komende maand zijn er
landelijk 21 (veelal) gratis introductieworkshops Focusing te volgen. Het feestelijke
evenement is bedoeld om een breed publiek kennis te laten maken met deze effectieve
zelfhulpmethode. Wil je meedoen met een van de workshops of ken je mensen met
interesse, zegt het voort en deel het nieuws op je sociale media. Voor meer informatie en
het landelijke overzicht, klik hier.

Gendlin Inspirator-dag: zondag 15 oktober in Amersfoort
De grondlegger van Focusing, de Amerikaanse filosoof Eugene Gendlin, is op 2 mei jl.
overleden op 90-jarige leeftijd. Wereldwijd zijn er herdenkingsbijeenkomsten voor ‘Gene’.
Ook in Nederland wordt een herdenkingsdag georganiseerd en staan we met elkaar stil bij
zijn nalatenschap. Een dag die openstaat voor iedereen met interesse in zijn werk. Met
bijdragen van Mia Leijssen, René Maas en Erna de Bruijn. Dagvoorzitter Aaffien de Vries.
Voor meer informatie en aanmelden, klik hier. 

Focusing Netwerkdag: zaterdag 11 november in Breda
Ons laten raken. De verbinding aangaan met onszelf en met elkaar. Inspireren en
geïnspireerd worden. Dat beogen we op de jaarlijkse Focusing Netwerkdag op 11
november a.s. Een dag vol ontmoetingen en workshops, open voor iedereen met
interesse in Focusing. Dit jaar opnieuw met onze Vlaamse collega’s in Hotel het
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interesse in Focusing. Dit jaar opnieuw met onze Vlaamse collega’s in Hotel het
Mastbosch in Breda. Voor meer informatie, klik hier. 

Let op: een mooie korting als je je voor 1 september aanmeldt!

Interesse in Focusing? Word Participant en doe mee!
Heb je interesse in Focusing en wil je je verder verdiepen? Voor € 45,- ben je Aspirant
Participant en krijg je toegang tot het netwerk en informatie achter de inlog. Heb je zelf
een Focusingaanbod? Word dan Participant Plus voor € 65,- per jaar. Je krijgt je eigen
profielpagina op de website waardoor je landelijk vindbaar bent. Ook krijg je toegang tot
het gebied achter de inlog. Meer weten over de doelstellingen van de Stichting Focusing?
Klik hier. Je bent van harte welkom! 

© 2017 Stichting Focusing Nederland

Bestuur Stichting Focusing Nederland: Marion van den Boogaard, voorzitter
Marjan van Weerden, penningmeester

Monique Dames, vice-voorzitter, contact belanghebbenden 
Evelien Kroese, secretaris, communicatie

Contact: secretariaat@stichtingfocusing.nl

www.stichtingfocusing.nl




