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Speciaal voor NVA-leden heeft  Nieuwetijdse Geneeswijzen met José Hoogeveen  en een 
aantal gastdocenten en aantal speciale nascholingsmodules ontwikkeld. De onderwerpen 
zullen zowel theoretisch als praktisch worden benaderd. 

 De lessen zijn op Weteringlaan 1 te Oude Wetering. 
 

 

1. Oosterse Wijsheid en Westers Bewustzijn.  
Data       : Zaterdag  6 oktober van 9.00-17.00  
Door       : Marianne Vijsma, Analytisch Therapeut, José Hogeveen, acupuncturist 
Locatie   : Weteringlaan 1, 2377 XN Oude Wetering 
Kosten   : € 160,00 incl. lunch 
Opgeven en info: info@nieuwetijdsegeneeswijzen.nl, 071-3313943 tussen 9.00-12.00  
 
 
Waarom kost het de Westerling zoveel moeite om ‘’te geloven’’ in de Oosterse 
Wijsheid? Jung heeft naast de ontwikkeling van zijn Jungiaanse Analytische therapie 
de Oosterse filosofen bestudeerd. In zijn uitgebreide analyse laat hij zien dat de 
wegen om tot integratie te komen de ontwikkeling is  van het zelf via het eigen 
individuatieproces. Marianne Vijsma, coach,  past de zienswijzen van Jung toe in haar 
analytische therapie en geeft samen met José Hoogeveen uitleg waar deze werelden 
samen komen. 
 

2. Wat is je eigen typologie gezien vanuit de 5 elementen en wat zijn je 
           Ontwikkelpunten. Ben jij in je Element? 

 
            Data       :  zaterdag 24 november van 9.00-17.00            
            Door       : Loo van Roozendaal, acupuncturist, docent en Vega-therapeut 
            Locatie   : Weteringlaan 1, 2377 XN Oude Wetering 
            Kosten   : € 160,00 incl. lunch 

     Opgeven en info: info@nieuwetijdsegeneeswijzen.nl, 071-3313943 tussen 9.00-12.00  
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Wat is mens zijn eigenlijk en hoe kan ons denken ons beïnvloeden in onze rol als therapeut. 
Kunnen we meer inzicht creëren in ons handelen en be-handelen. Door als mens meer HEEL 
te worden, veranderen we ook als therapeut. In deze bijscholing benaderen we dit vanuit 
het oogpunt van de oude meesters. Ben jij in je element ? Bu Ming. 

Volgens Loo is de essentie van TCM het  weer kunnen zien  wat heel zijn is. Weer Een 
worden zoals Lao tse dat zo mooi zegt. Ken jezelf en leef je bestemming. Wu Wei : geen 
weerstand van het aardse tegen het zijn van onze spirit. Om uit het denken van het IK te 
kunnen komen moeten we het eerst kunnen zien. Als je ergens midden in zit kun je het niet 
zien (zie ook de allegorie van de grot van Plato). Jouw typologie bepaalt een groot deel van 
jouw functioneren. Het ontstaan van lichamelijke symptomen hangt hiermee samen. 

 24 november kun je je eigen element leren kennen samen met  

Loo van Roozendaal, acupuncturist, Vega-therapeut, fysiotherapeut 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      


