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Miłość w związkach - psychoterapia budująca więzi
Warsztat self-experience
Każdy z nas pragnie kochać i być kochanym. Kochamy rodziców, rodzeństwo,
małżonka, przyjaciela, psychoterapeutę a nawet zwierzę, przedmiot czy nawyk. Miłość
jest doświadczana jest jako rdzeń życia, jednak czasami zdarza się nam ją uszkodzić. Jeśli
psychoterapeuta chce pomagać w budowaniu miłości, sam potrzebuje kochać i być
kochanym.
CELEM SZKOLENIA JEST: Rozwijanie zdolności przywracania miłości w związkach.
W PROGRAMIE SZKOLENIA M.IN.:
✓ Historia osobista pacjenta - związki miłosne doświadczane w cyklu życia.
✓ Historia rodzinna - pamięć morfogenetyczna - siła, tradycja, kultura: - Mama i tata siła miłości czy problem na całe życie?
• Romans ze światem - pierwsze kroki w sztuce uwodzenia.
• Huśtawka nastoletniej miłości i nienawiści.
• Czym jest dojrzałość w związku.
• Zostajemy rodzicami - zaczynamy rozumieć i kochać swoich rodziców.
• Dojrzała miłość po odejściu dzieci.
✓ Miłość pacjenta do terapeuty. Jak się jej nie bać i etycznie spożytkować dla dobra
terapii.
✓ Dlaczego związki miłosne się nie udają?
✓ Co buduje miłość?
✓ Jak nie zniszczyć miłości, gdy przychodzi kryzys.
✓ Od narcyzmu i zawiści do dojrzałej miłości.
✓ Miłość do pracy, używek, jedzenia, sportu, przedmiotów, zwierząt - o świadomym
zajmowaniu czasu i przestrzeni w świecie.
FORMA ZAJĘĆ: Ćwiczenia warsztatowe, self-experience, wykłady, prezentacja
multimedialna.
KOGO ZAPRASZAMY: Zapraszamy profesjonalistów zajmujących się psychoterapią,
pomocą psychologiczną i pedagogiczną.
MATERIAŁY: Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.

9–11 czerwca 2017
(weekend, 23 godziny akademickie)

JAK SIĘ ZAPISAĆ:

KOSZT SZKOLENIA:

A. Telefonicznie
• płatne w ratach, łącznie: 640 zł
1. Wpłać zaliczkę.
2. Zadzwoń do Instytutu na numer:
250 zł - zaliczka do 8.05.2017
797 414 938. Podaj swoje dane
390 zł - do 9.06.2017
kontaktowe, wykształcenie oraz
(można zapłacić na zajęciach)
nazwę szkolenia.
3. Prześlemy potwierdzenie i inne
• lub wczesna wpłata ze zniżką:
informacje na Twój adres e-mail.
540 zł - płatne do 7.04.2017
B. Mailowo
1. Wpłać zaliczkę.
2. Napisz do Instytutu na adres
pipi.mkn@gmail.com
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc
3. Prześlemy potwierdzenie i inne
decyduje kolejność wpłat.
informacje na Twój adres e-mail.
WPŁATY NA KONTO:
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej M.Milena Karlińska-Nehrebecka
(z dopiskiem: „Miłość”)
Bank Millenium
76 1160 2202 0000 0003 1838 8259
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
TEL. 12 420 06 03, 797 414 938, e-mail: pipi.mkn@gmail.com

PROWADZENIE ZAJĘĆ:
lek. med. DAGMARA KUCZYŃSKA-GINKO - lekarz, psychoterapeuta certyfikowany przez
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i European Association for
Psychotherapy (EAP). Superwizor Certyfikowany przez Polską Federację Psychoterapii.
Absolwent Studium Psychoterapii Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej.
Twórca autorskich programów szkoleniowych. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń
jedzenia. Poetka i artysta-grafik. Prowadzi prywatną praktykę.
mgr ANNA BIESIADA - certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii Integratywnej oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor
Certyfikowany przez Polską Federację Psychoterapii. Absolwentka Studium Psychoterapii
w Instytucie. Stały współpracownik Instytutu, nauczyciel i koordynator programów
szkoleniowych. Pracuje w Szpitalu MSW – PZP. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń
osobowości. Prowadzi prywatną praktykę.

