ZDRUŽENJE ZA SOCIALNO PEDAGOGIKO IN METTA.SI VABITA NA SEMINAR

VPLIV ZGODNJIH TRAVMATIČNIH IZKUŠENJ – SOMATSKI PRISTOP PODPORE
OKREVANJU
SEMINAR BO POTEKAL 26. IN 27. JANUARJA 2018 OD 9.00 DO 17.00. V LJUBLJANI (LOKACIJA BO ZNANA
NAKNADNO). SEMINAR BO VODILA ELISABETH SCHNEIDER-KAISER.
Na seminarju bo prikazano, kako zgodnja razvojna travmatska izkustva vplivajo na živčni sistem in organe ter na
posameznikovo procesiranje doživljanja, kognicijo, čustvovanje, identiteto in zmožnost za intimnost. Učili se bomo
prepoznavati stanja visoke vznemirjenosti in zamrznjenosti ter druge simptome zgodnje travme. Spoznali splošne
smernice ne-retravmatizirajoče podpore okrevanju. Seminar temelji na integraciji sodobnih spoznanj somatskih
pristopov s poudarkom na travmi in navezanosti. Tematike bomo spoznavali teoretično in praktično prek
izkustvenih vaj in demonstracij. Seminar je namenjen tako terapevtkam in terapevtom, kot strokovnjakinjam in
strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo s travmatiziranimi posamezniki.
Seminar bo potekal v angleščini, prevod v slovenščino zagotovljen.
O IZVAJALKI SEMINARJA:
Elisabeth Schneider Kaiser prihaja iz Frankfurta, za sabo ima več kot trideset let
terapevtskega dela s posamezniki in pari, je supervizorka in več kot 15 let tudi edukatorka iz
večih pristopov. Med osrednjimi pristopi, po katerih dela, so: bioenergetska analiza,
pogovorna terapija po C. Rogersu, Somatsko doživljanje (P. Levine), NARM (L. Heller),
Somatska navezanost po D. Poole Heller, integralna somatska psihoterapija, biodinamika,
Hakomi, senzomotorična terapija po P. Ogden, utelešena anatomija, embriologija,
prednatalni refleksi in impulzi, budistična psihologija.

ZA MOREBITNE POTREBNE DODATNE INFORMACIJE SE OBRNITE NA: Metka Kuhar, metka@metta.si

PRIJAVA NA SEMINAR
Izpolnjeno prijavnico (podatke) pošljite na e-naslov: info@zzsp.org
ZGODNJA PRIJAVA DO 20. 12. 2017:

Kotizacija za člane/ice ZZSP s plačano članarino in 150 eur in 180 eur za nečlane/ice ZZSP
PRIJAVA DO 20. 1. 2018:

Kotizacija eur za člane/ice ZZSP s plačano članarino 180 eur in 210 za nečlane/ice ZZSP
Seminar bo izveden, če bo prijavljenih vsaj 10 udeleženk_cev.

Lep pozdrav,

Karmen Mikek, predsednica ZZSP in Metka Kuhar, Metta.si

PRIJAVNICA NA SEMINAR VPLIV ZGODNJIH TRAVMATIČNIH IZKUŠENJ –
SOMATSKI PRISTOP PODPORE OKREVANJU

Ime in priimek:

Naslov:

Izobrazba:

Naslov ustanove, kjer ste zaposleni:

Morebitno (zaključeno) usposabljanje katere od (psiho)terapevtskih smeri: DA NE
Če da, katero in do katere stopnja zaključeno:

Član_ica ZZSP s plačano članarino: DA NE

