Nu de dagen weer langer worden en een korte winterperiode ons veel plezier heeft gegeven,
willen we in deze Nieuwsbrief u op de hoogte brengen van de verschillende activiteiten die
nationaal en internationaal georganiseerd gaan worden.
Vorig jaar stond in het teken van de 150 ste geboortedag van Alfred Adler, één van de
grondleggers van de Individual Psychologie.

HET BEGIN in 1946

In de nieuwe rubriek DONATEURS VERTELLEN hebben we
gevraagd naar hoe je betrokken bent geraakt bij de Individual
Psychologie.De tweede vraag was: "Hoe heeft de Individual
Psychologie je leven beinvloed?
De eerste donateur die de spits afbijt is Radjani Edel.
Geniet van haar verhaal.

“De mens is zowel het beeld als de beeldhouwer”
(Alfred Adler)
Hoe ik in aanraking ben gekomen met de Individual psychologie en
hoe het mijn werk heeft beinvloed.
Lees meer.

Adler? Wat is dat?
Toen ik ergens in het begin van de jaren 90 benieuwd was of het gedachtengoed van Alfred Adler nog wel
gedoceerd werd besloot ik een rondje te gaan bellen langs de verschillende afdelingen psychologie van
onze universiteiten.
“Nee” was het meest voorkomende antwoord nadat ik had toegelicht wie Adler was. De allerleukste
reactie kwam van iemand van de faculteit van Nijmegen. Daar kreeg ik een alleraardigste dame aan de
telefoon die, voordat ik mijn verhaal klaar had antwoordde: “Voor onderhoud of reparaties aan de
typemachines moet u bij een andere afdeling zijn.”

Individual psychologie – 75 jarig bestaan NWIP

Veel mensen vragen zich wel eens af ‘wie ben ik nu echt?’ Anderen
hebben het idee dat ‘ze zichzelf zijn kwijtgeraakt’.
Wat betekent het als je de vraag stelt ‘wie ben ik nu echt?’ In veel
gevallen willen mensen zichzelf beter leren kennen. Door
bijvoorbeeld een pas op de plaats te maken en hun overtuigingen,
hun aannames en gedrag te onderzoeken. Vaak omdat ze in hun
dagelijks leven en in de relaties met anderen vastlopen.
Sommigen worden zich bewust van hun gedrag en de gevolgen
daarvan voor zichzelf en anderen. Ze schrikken soms van hun
reacties en zeggen ‘zo ben ik niet echt’.
Klopt dat wel? Kun je wel iemand anders zijn dan de persoon die je nu bent? En kun je jezelf kwijtraken?
Lees meer

Herzlich willkommen bei edufamily®
Mein Name ist Christelle Schläpfer. Ich komme aus einer Zeit, in der
autoritäre Erziehung ganz normal war.
Das ist bei Dir vielleicht ganz genau so: Du kennst die Methoden
Deiner Eltern und Lehrer – und wendest sie ganz automatisch an.
Auch ich habe so angefangen, als junge Mutter und Lehrerin. Dann
habe ich aber gemerkt, dass man viel weiterkommt, wenn man von
starren Methoden abweicht. Wenn man Kooperation fördert, auf
Wertschätzung setzt – selbst, wenn es stressig wird.
Als Lehrerin konnte ich meine Schüler plötzlich ganz anders motivieren, selbst diejenigen, die nicht an
sich geglaubt hatten. Ich konnte Potenziale wecken, sah in leuchtende Augen, erlebte
Klassengemeinschaften, die usammenhielten.
Es war wunderschön, die Freude bei meinen Schülern zu erleben.
Als Mutter lernte ich, in schwierigen Situationen anders zu reagieren – und konsequent zu sein, aber
gleichzeitig liebevoll. Das schöne Ergebnis: weniger Konflikte und Machtkämpfe, und mehr Vertrauen
zwischen uns.
Ich möchte Dir all das auch ermöglichen. Dafür gibt es keine 0/8/15-Rezepte, und mit fixen Erwartungen,
wie Kinder sein sollten, kommt man nicht weiter. Aber es gibt Regeln für einen respektvollen,
liebevollen, verständnisvollen (und natürlich: konsequenten) Umgang.
Als Beraterin hole ich Lehrer und Eltern aus der Ohnmacht und zeige ihnen neue Wege – für eine bessere
Beziehung zu und zwischen den Kindern.
Mehr informationen? www.edufamily.ch

Beste lezers,
Na vele jaren met plezier en voldoening te hebben gewerkt in en aan het Meer Moed Instituut, komt er
nu ook een moment van loslaten.
De pensioengerechtigde leeftijd ben ik al enige tijd voorbij en hoewel nog fris en actief, is het ook goed
om op tijd te stoppen.
Graag wil ik iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft bijgedragen. Door het volgen van een
training, door het zelf worden van MeerMoed-Trainer of door op een van onze andere bijeenkomsten of
workshops te zijn geweest.
Ook al gaan we stoppen met het Meer Moed Instituut, een aantal zaken gaan ook door.
De website meermoed.nl blijft voorlopig bestaan als bron van informatie over bemoediging.
Fred heeft nog altijd Uitgeverij Anode. Nog steeds van harte aanbevolen voor een goed boek over
bemoediging, opvoeding etc.
De website van Uitgeverij Anode vind je hier http://www.uitgeverij-anode.nl
En daarnaast blijft Renie actief met haar praktijk Moedig Mens.nl
En natuurlijk kan ik het zelf ook niet laten om te blijven inspireren.Daarom blijft de facebook pagina van
het Meer Moed Instituut bestaan en blijf ik daar op posten, net als op mijn persoonlijke facebook pagina.
Zijn we nog niet ge-connect? Geef dan een like voor de pagina.Deze vind je hier >> Meer-Moed
Facebook pagina.Of wordt vrienden via mijn persoonlijke pagina: >> Facebook pagina van Wil
Ik blijf graag met een ieder in contact en wens iedereen heel veel moed in deze bijzondere tijd.
Hartelijke groeten,
Wil

The summer school was planned to be in Morocco this year.
Considering the potential risks of the pandemic for all and our responsibility to organize a safe summer
school the Board chose to cancel the ICASSI summer school in Ifrane.
This decision was not easy, and we really regret to have to cancel a live summer school again after 2020.
However the Board agreed to plan a virtual ICASSI with plenaries and classes in the period of July 25 to
August 6.
We will be able to publish the program in April on our website.
(www.icassi.net)
Hope to meet you in a digital way and stay healthy.
The ICASSI chairpersons.
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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@adlerspsychology.com toe aan uw adresboek.

