Inštitút Procesorientovanej Psychológie si Vás dovoľuje srdečne pozvať na seminár:

Supervízia
27-29.9.2019 v Bratislave
Seminárom vás budú sprevádzať lektor a lektorka:

MIESTO A ČAS KONANIA:
Miesto
bude
uverejnené
čoskoro,
Bratislava,
27.9. až 29.9. 2019
Registrácia v piatok 27.9, od 15:30 na mieste,
začiatok o 16:00 následne v sobotu 9:3018:00. Nedela do 13.30
KONTAKT A INFORMÁCIE:
Prihlasovanie: Veronika Michalová
Email: verona.michal@gmail.com

Mudr. Ivan Verný, Dipl.POP a Mgr. Brigita Trimajová, Dipl.POP
Zameriame sa na rolu a rast terapeuta, terapeutky, na ich
prežívanie, vysoké sny o práci terapeutov, snové zážitky v tejto
téme, na závislosti a ťažkosti, ktoré stretávame v samotnej
terapeutickej práci. Súčasťou seminára budú autentické práce
lektorov a aj účastníkov a účastničiek, ktorí na svoju prácu dostanú
spätnú väzbu. Je možné si počas seminára vyskúšať aktívne rolu
klienta. Okrem tohto zážitku budete mať možnosť spoznať
formálne študentky a študentov a stretnúť ďalších priaznivcov
procesovej práce a spolu s nimi reflektovať a posúvať sa vo svojich
témach. Tešíme sa na laborátorium vašich prác a posúvania hraníc
Ivan Verný je psychiater, psychoterapeut, supervízor vo vlasnej praxi v Zürichu a dlhodobý lektor procesovej práce, systemických
konštelácií a mužincov na Slovensku v Čechách a inde.
Brigit Trimajová je psychoterapeutka, koučka a lektorka procesovej práce, pracuje s jednotlivcami a skupinami, dlhodobo pôsobí v
oblasti práce s ľuďmi a ich rozvoja, spolupracuje s rôznymi organizáciami z komerčného aj neziskového sektoru.
Proces-orientovaná psychológia a psychoterapia (používa sa aj označenie procesová práca, či POP) je originálny psychologický a terapeutický
prístup, ktorého autorom a popredným predstaviteľom je dr. Arnold Mindell a má svoj pôvod v teleologickom prístupe k nevedomiu, ako ho
rozpracoval slávny švajčiarsky psychoterapeut Carl Gustav Jung. POP má vďaka svojej filozofii a spôsobu práce veľmi rozsiahle spektrum
aplikácie, ktoré umožňuje pracovať s ľuďmi s akútnymi aj chronickými symptómami/ochoreniami, komatóznymi stavmi a terminálnymi štádiami
ochorení, s psychiatrickými pacientmi, závislými jedincami, s pármi a rodinami, ako aj s veľkými skupinami, inštitúciami a komunitami. Tento
seminar je ochutnávkou procesovej práce a nie je náhradou za psychoterapiu, účasťou na ňom deklaruje účastnik, účastnička vlastnú
zodpovednosť za svoj process.

CENA: Cena pri prihláške a zaplatení do
31.7.2019: 125€.
Po tomto termíne 150€ .
Ďaľšia zľava je možná aj pre študentov/ky,
rodičov
na
rodičovskej
dovolenke,
dôchodcov, či ľudí so slabším ekonomickým
zázemím. V prípade potreby a záujmu je
nutné kontaktovať organizátorku/ lektorku/
lektora pred 31.7.2019.
PLATBY: počet miest je limitovaný na 20,
platby je potrebné uhradiť vopred na č.ú.,
SK8683300000002801300539, POPI
Slovensko. Miesto na seminár bude zaistené
po zaplatení.
STORNO POPLATKY: ak zrušíte svoju účasť na
seminári po 31.7.2019 a nenájdete za seba
náhradu, bude účtovaný storno poplatok vo
výške 30€, pri zrušení po 29.8.2019, bude
vám účtovaná celá suma. Za porozumenie
ďakujeme.
STRAVA A UBYTOVANIE: počas seminára
individuálne, v okolí miesta konania budú
rôzne možnosti.

