Nederlandse Academie voor Mentale Ruimte Psychologie

Nederlandse Academie voor Mentale Ruimte Psychologie

Nederlandse Academie voor Mentale Ruimte Psychologie
De Society for Mental Space Psychology (SOMSP) heeft zich ten doel gesteld om mentale
ruimte psychologie internationaal op de kaart te zetten en te verspreiden. Een van de vele
activiteiten is de oprichting van de Nederlandse Academie voor Mentale Ruimte Psychologie.
De door de Society gefaciliteerde internationale academies voor Mentale Ruimte Psychologie,
zoals de Nederlandse Academie, bieden een cursusprogramma aan waarin therapeutische
vaardigheden met nieuwe theoretische inzichten op het gebied van mentale ruimte verweven
zijn.

Trainers
Christine Beenhakker is toegepast psycholoog, NLP

Training

MENTALE RUIMTE EN DEPRESSIE
Een 2-daagse training voor coaches, counsellors, psychologen en therapeuten
voor de behandeling van depressie
gebaseerd op NLP en Mental Space Psychology (MSP)

Master en Sociaal Panorama Consulent, geaccrediteerd
psychosociaal therapeut RBCZ en Mindfulness trainer.
Zij heeft een zelfstandige praktijk voor integratieve psychosociale therapie in Mierlo en is sinds 2016 bestuurslid van de SOMSP. In 2016 heeft zij een pilotonderzoek
gedaan naar het meetbare effect van MSP-D. Samen
met Dienie van Wijngaarden en Lucas Derks coördineert
zij het vervolgonderzoek MSP-D, dat in oktober 2017
van start is gegaan.
www.reflectacoaching.nl
info@reflectacoaching.nl
M 06 4621 6903

Direct toepasbaar in de praktijk

Dienie van Wijngaarden is GZ psycholoog, hypnotherapeut en trainer, en heeft een zelfstandige praktijk
voor psychologische hulp, hypnotherapie en psychosociale hulp in Asperen. Zij is als docent toegepaste
psychologie verbonden aan Avans Hogeschool en is
samen met Joost van Iersel auteur van het leerboek
"Samenwerken aan gezondheid", uitgegeven bij Uitgeverij Coutinho. Dienie is bestuurslid en praktijkopleider
Hypnose bij de NVvH en sinds 2017 medecoördinator
van het vervolgonderzoek MSP-D.
www.avineas.com
psycholoog@avineas.com
M 06 3003 2615
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Wat leer je in deze training

Voor wie is deze training bestemd

Alles wat we denken, denken we ergens in de ruimte om ons heen: we denken driedimensionaal. Hierbij wordt uitgegaan van het principe: de ruimte is het belangrijkste organiserende principe van het brein. Methodieken zoals familieopstellingen, het Sociaal Panorama en Time Line Therapy kunnen worden verklaard vanuit de principes van de mentale
ruimte.

In deze praktische training leer je depressie
te behandelen volgens de experimentele
methodiek MSP-D, gebaseerd op NLP en
mentale ruimte psychologie (MSP).
Op de eerste dag leer je wat een depressie
precies is volgens de DSM V, hoe je de
symptomen ervan kunt herkennen en word
je ingewijd in de basisprincipes van mentale
ruimte psychologie. Op de tweede dag
wordt de methodiek MSP-D stapsgewijs
uitgelegd en uitgebreid geoefend.
Met deze kennis en vaardigheden ben je in
staat om cliënten met depressieve klachten
te behandelen met deze methodiek.

De training is bestemd voor praktijkondersteuners POH GGZ, psychosociaal therapeuten, gedragstherapeuten, counsellors,
psychologen, gezondheidscoaches, jeugdzorgwerkers, psychiaters en andere zorgverleners. Kennis van NLP, MSP of Sociaal
Panorama is niet vereist.

Psychotherapie en wetenschappelijk onderzoek worden door Mentale Ruimte Psychologie
meer met elkaar verbonden: deze denkwijze slaat een brug tussen ‘spatial cognition’ en
ruimtelijke psychotherapieën. Als we uitgaan van dit nieuwe paradigma, ontstaat er een
directe synthese tussen wetenschappelijke theorie en therapeutische praktijk, waardoor
therapeutische behandelingen veel effectiever en sneller zijn.

Depressie
“Depressie pakt je aan. Het is de nachtelijke zwartgalligheid die je van elke vreugde
berooft, de rusteloze geest die je wakker
houdt. Het is een demon die jij alleen kunt
zien, de duisternis die alleen voor jou zichtbaar is”.
Depressie is een loden last waaronder vandaag de dag miljoenen mensen gebukt
gaan. Iedereen die met depressie te maken heeft gehad, weet dat die kan leiden
tot verlammende angst, vreugdeloosheid,
enorme persoonlijke onvrede en een gevoel van wanhoop.

De “zwarte wolk” van depressie
Veel mensen ervaren hun depressie als
“duisternis”: iets dat donker, hard, zwaar
of ondoorzichtig is. Winston Churchill beschreef zijn eigen depressie bijvoorbeeld
als een “zwarte hond“. Weer anderen ervaren hun depressie als een “zwarte wolk”,
een “black box” of als een “zware, donkere
steen die drukt”. Deze metaforen wijzen
op een “driedimensionaal beeld” van een
depressief gevoel.

De methode ‘Depression in Awareness
Space’ (MSP-D) is een experimentele behandelmethode voor gesprekstherapie bij
depressie, met als doel om de lijdensdruk
van depressie te verminderen.
Deze methode is ontwikkeld door sociaal
psycholoog en wetenschapper Dr. Lucas
Derks. Volgens Lucas Derks duidt de beleving van “duisternis” in de mentale ruimte
op een mogelijk repressief gevoel, waar
cliënten niet mee kunnen omgaan en
waarover zij zich hopeloos voelen. Alleen
het ‘gewaarzijn’ van deze ‘donkere zones”
heeft op zich echter geen therapeutische
waarde. Het gaat erom het onderdrukte
gevoel wat achter de donkere zones
schuilgaat bij de cliënt te achterhalen en
te transformeren, en dat is ook waar deze
therapeutische methode op gericht is.

Bij 90% deelname aan de training ontvang
je een certificaat van deelname.
Accreditatie bij de beroepsverenigingen
NVvH, NVPA en NFG is in voorbereiding.

Trainingsprogramma
- Wat is mentale ruimte psychologie
(Mental Space Psychology)
- Anatomie van depressie volgens DSM V
- Het brein en de samenhang tussen lichaam en
geest: een holistisch model
- Visualisatie en meditatie: driedimensionaal denken
- Functieanalyse en betekenisanalyse van de klacht
- Logische niveaus & VAKO/G (neerwaartse
pijltechniek)
- Doenmodus en Zijnmodus bij depressie
- Depressie en comorbiditeit
- Life events & tijdlijn
- Methodiek Mentale Ruimte en Depressie (MSP-D)
- New Behaviour Generator: werken met een
rolmodel
- Mogelijke alternatieven voor de behandeling van
depressie

Praktische informatie
De kosten bedragen € 495,00,
inclusief lunch, koffie, thee en
lesmateriaal.
Aanmelding kan via de link op de
website www.msp-academy.nl
of door een e-mail te sturen naar
info@reflectacoaching.nl.
Je ontvangt dan een inschrijfformulier.
Na definitieve aanmelding ontvang je een factuur. Betaling
dient voor aanvang van de cursus
te zijn voldaan.
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“Depressie is de nachtelijke zwartgalligheid die je van elke vreugde berooft, de rusteloze geest die je wakker houdt. Het is een demon die jij alleen kunt zien, de duisternis die alleen voor jou zichtbaar is”

