Inštitút Procesorientovanej Psychológie (www.processwork.sk) Vás srdečne
pozýva na seminár:
Miesto:
OpenMindCentrum
Mickiewiczovej 2 v Bratislave.

O čom sníva lokomotíva...
7.-9.4.2017
v Bratislave
so Slávkou Takáčovou a Borisom Sopkom
Od začiatku života snívame o tom, akí a aké budeme, keď vyrastieme a
toto snívanie nás sprevádza celý život. Popri snívaní každý deň robíme
konkrétne rozhodnutia a kroky určitým smerom. Zostávame na našej ceste a
strácame ju. Niekedy sa zamotáme, potrebujeme vyraziť do sveta alebo nás niečo z nášho bezpečného
hniezda vypudí a hodí do priepasti. Strácame, nachádzame, zomierame, vstávame z mŕtvych a stretáme sa s
novým. To nás mení, obohacuje, vyzýva.
Na seminári sa spolu budeme venovať skúmaniu toho, o čom snívame, zaoberať sa tým, čo sa deje, keď
svoje sny nežijeme. Budeme hľadať vzorce, spojencov, ktorí nás podporia a tvorivým spôsobom sa stretneme
s vyrušeniami. Rast a zmena prostredníctvom metód procesovej práce.
Seminár je určený pre profesionálov z pomáhajúcich profesií, ale aj pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o svoj
osobnostný rast. Je tiež ochutnávkou pre potenciálnych záujemcov o dlhodobý akreditovaný výcvik v POP.
Mgr. Boris Sopko, Dipl. PW je klinický psychológ, psychoterapeut a facilitátor skupín. V súčasnosti žije so svojou
partnerkou Neus v Barcelone, kde sa k nim nedávno pripojil na cestu životom syn Jakub. Baví ho spájať ľudí a
skupiny s ich potenciálom. Boris rád fotí a záhradničí, necháva sa inšpirovat prírodou a fascinuje ho vesmír.
Mgr. Slávka Takáčová. Dipl PW je psychoterapeutka, lektorka a klinická psychologička. Dlhé roky spoluvedie
Inštitút POPI. Zaujíma sa o témy rastu, autenticity, osobnej sily a o facilitáciu ako nástroj zmeny. 2,5 roka žila a
pracovala s rodinou na Novom Zélande. Má rada prírodu, turistiku, ručné práce a ľudové tance.
Tento seminár je vzdelávacou aktivitou a nie je náhradou za psychoterapiu; účasťou na ňom deklaruje účastník, účastníčka vlastnú
zodpovednosť za svoj proces

na

Registrácia v piatok 7.4.2017 od
15:30, začiatok: piatok o 16:00-19:00,
koniec nedeľa 13:00
KONTAKT A INFORMÁCIE
Veronika Pobehová
email: povver293@gmail.com
ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA::
https://form.jotform.co/703912640628
55
CENA
Zvýhodnená pri prihláške a zaplatení
do 6.3.2017: 125 € / 115 € pre
členov/ky POPI.
Normálna cena pri prihláške a
zaplatení od 7.3.2017: 150 €
PLATBY uhrádzajte bank. prevodom
na účet: POPI-Slovensko, Vrbovská
16, 92101 Piešťany,
IBAN: SK24 7500 0000 0040 1679 5416
BIC: CEKOSKBX
/vs . 0317/
STORNO POPLATKY – ak zrušíte
svoju účasť na seminári po 7.3.2017 a
nenájdete za seba náhradu, bude Vám
účtovaný storno poplatok vo výške 40
€, pri zrušení od 31.3.2017 celá suma.

Dovidenia v Bratislave

