
WAAROM DEZE MASTERCLASS VAN NICK BLASER? 

De beleving en de begrenzing van onze psychische-
ik-ruimte speelt een belangrijke rol in ons leven en 
in onze onderlinge relaties. De kwaliteit van onze 
psychische grens beïnvloedt ons dagelijks geluk.  
 

De vorm, de hoogte en de doorlaatbaarheid van 
onze grens vormt zich, behalve door ingrijpende 
gebeurtenissen, óók gedurende onze alledaagse 
ervaringen. De ervaring met en de vormgeving van 
onze begrenzing ontwikkelt zich waarschijnlijk een 
leven lang. 
 
Aan de hand van een eenvoudig ruimtelijk model 
leren de deelnemers analyseren en werken met de 
begrenzing van de psychische ik-ruimte. 

 
Ontdek zelf de unieke kracht en eenvoud van de werkwijze van Nick Blaser! 

 
 

Driedaagse masterclass met 
psychiater en psychotherapeut dr. med. Nick Blaser 

VOOR WIE IS DE MASTERCLASS? 

Voor iedereen die professioneel met mensen werkt 
zoals: coaches, counselers, artsen, therapeuten, 
psychologen, maatschappelijk werkenden, leiding-
gevenden etc.  De training is voor professionals die 
zelf vanuit eigen  ik-grensbewustzijn willen werken. 
 

In de masterclass is ruimte voor maximaal 16  
deelnemers.  

 

Voertaal: Nederlands. 
Accreditatie door SKB voor 42 studiepunten. 
Accreditatie SRVB voor 26 studiepunten. 

WIE IS DR. MED. NICK BLASER? 

Nick Blaser is psychiater, psychotherapeut en reumatoloog, hij studeerde in Leiden 
geneeskunde. In 2009 richtte hij in Bazel/Zwitserland het Centre for applied Boundary 
Studies op waar hij wetenschappelijk onderzoek doet naar het belang van de per-
soonlijke ik-grens en de interpersoonlijke grensdynamiek (horizologie).  
 

Vanuit een systemische en dialogische visie heeft hij zijn driedimensionele werkme-
thode met betrekking tot ik-grenzen ontwikkeld.  Over dit werk heeft Nick Blaser een 
drietal boeken gepubliceerd: Zo ben ik en jij bent anders (2008), In en om mij (2011) 
en Gevoelens komen en blijven (2012). Hij schreef tevens het boek Familieopstellingen 

30 oktober t/m 1 november 2015 in Eernewoude - Friesland 

 

Werken met en vanuit ik-grensbewustzijn  
in therapie, counseling, coaching en (samenwerkings)relaties 

OPGAVE EN INFORMATIE: 

Edel Advies 
Radjani Edel 
06-22205257 
radjani@hetnet.nl 
www.edeladvies.nl 

Center for applied Boundary 
Studies 
Nick Blaser 
+41 61 683 98 52 
 info@horizologie.ch 
www.horizologie.ch 

30 –10  t/m 1-11  2015 
Van 10.00  - 17.00 uur 
 

WANNEER?  

WAAR? 

Deelnemers aan de  
driedaagse masterclass 
kunnen overnachten voor 
€ 52,50 per nacht incl.  
ontbijt.  
 

Boeken kun je rechtstreeks 
bij Hotel Princenhof. 

Hotel Princenhof 
 

Piet Miedemaweg 15,  
9264 TJ Earnewald (Fr) 
0511 539 206 

www.princenhof.nl  

 

 

Prijs voor de driedaagse 
 

€ 495,- excl. BTW  
incl. koffie, thee,  

lunches 

WAT KUN JE NA DEZE MASTERCLASS? 

 Je hebt je de theorie en visie op het belang van 
grensbewustzijn eigen gemaakt; 

 Je kunt met het driedimensionale model van 
Nick Blaser werken; 

 Je kunt patronen herkennen en veranderingen 
begeleiden; 

 Je hebt je systemische manier van kijken en  
    werken verdiept; 

 Je hebt toegang tot een taalgebruik dat ook door 
patiënten, cliënten en medewerkers goed te 
gebruiken is. 

 Je hebt inzicht in en ervaring met de verschillen-
de ‘interpersonal mental states’ zoals mindful-
ness, meevoelen (compassion), invoelen 
(empathy), theory of mind en theory-theory.  

 

De methode van Nick Blaser is sterk inzicht-
gevend en ik- versterkend en daardoor goed in te 

zetten bij thema’s zoals: verschillende relatie- 
dynamieken, traumaverwerking, opvoeding,  

ruimte innemen, doelen stellen, ervaringen een 
plaats geven, teambuilding, samenwerking,  

leiderschap, communicatie, burnout preventie, 
omgang met gevoelens. 

 

Deze module maakt deel uit van het nieuwe opleidingstraject: Boundary Based Awareness Coaching & Counseling" (BBACC) en is afzonderlijk 
te volgen. Voor meer informatie over het opleidingstraject kun je contact opnemen met Edel Advies. 

http://www.horizologie.ch/
http://www.princenhof.nl

