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Европейска школа за класическа психодрама, Мексико (EEPCM) и 
Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ) 
 

организират практически семинар 
 

ИГРАЙ И ПОГЛЕДНИ КЪМ СЕБЕ СИ 
ЗА ДА СЪЗРЕШ СЦЕНАТА: ГРУПА–СЕМЕЙСТВО 

 
Водещи:  
Рафаел Перес Силва, Мексико, социален работник, психодрама и плейбек 
театър терапевт, треньор и супервизор 
Алма Летисия Сарса, Мексико, психолог, психодрама и плейбек театър 
терапевт  
Рафаел Перес и Летисия Сарса са гост-преподаватели на ПИСЕЛ за втори път, 
след като през 2010 бяха водещи заедно с Марисол Буза на двудневен семинар 
на тема „Психодрама с двойки и семейства”.  
 

На 17 и 18 ноември 2012 в гр. София 
 

Краен срок за записване: 10 ноември 2012 на ел. адрес 
pisep.institute@gmail.com  
Такса-участие: при заплащане от участника - 95 лв.; при заплащане от 
организация 125 лв.  
Регистрацията за участие в семинара се състои от два компонента: 1) 
изпращане на мейл със заявка за участие и 2) платена такса. 
Таксата за участие се превежда по банков път, не по-късно от 10 ноември.  
 
Банкови данни: ПИСЕЛ, IBAN: BG63PRCB92301030971714, SWIFT BIC: 
PRCBBGSF,  ПроКредит Банк, София, клон Патриарх Евтимий 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Председател на УС: 
 Румен Георгиев 

 
Подструктури 
на ПИСЕЛ: 

 
“Психо-социален 

институт за 
семейството” 

(ПСИС) 
 тренинг институт 
пълен член на: 

Камарата на Тренинг 
институтите 

The Training Institutes 
Chamber (TIC) 

към Европейската 
асоциация по фамилна 

терапия 
The European Family 
Therapy Association 

(EFTA) 
Директор: 

Румен Георгиев 
 

“Милтон Х. Ериксън 
Институт за София, 

България” 
лицензиран регионален 

представител на 
The Milton H. Erickson 
Foundation, Phoenix, 

Arizona, U.S.A. 
 

Софийски комитет 
„Системи в преход” 

Носител на Наградата на 
The World Psychiatric 

Association 
и  Наградата 

на The Wassermann 
International Foundation 

for World Accords 
(Chicogo, Ill., U.S.A.) 

 
учредителен член на 

Systems in Transition  (SiT) 
международна 

работна група  в областта 
на психосоциалното 

измерение на 
обществения преход 

към  
The International Family 

Therapy Association (IFTA) 
 



 
  
За водещите 

Рафаел Перес 
Завършил социална работа в Националния автономен 
университет на Мексико http://www.unam.mx/  
Практикува класическа психодрама, психотерапевт и 
треньор , завършил в Студио ди Милано, Италия 
(Джовани Boria) http://www.psicodramma.it/  
Консултант и изследовател (Universidad Autonoma 
Metropolitana Iztapalapa и Xochimilco) 
http://www.uam.mx/  
водещ на група за плейбек театър "Chuhcan" 
http://teatroplayback-chuhcan.blogspot.com/  
Директор, ръководител и треньор на Европейското 

училище за класическа психодрама в Мексико (EEPCM). 
http://escuelapsicodramaclasico.blogspot.com/  
Сътрудник Треньор на Института по психодрама и групови техники в Галисия, Испания 
(ITGP-G) 
Сертифициран психодрама терапевт от Испанската асоциация по психодрама (AEP) 
http://www.aepsicodrama.org  
Провежда семинари и конференции в Мексико, Мадрид, Саламанка, Гранада, Ла Коруня, 
Билбао, Сантандер в Испания, Кито в Еквадор, София, България и др. 
Реализира частна практика със семействата и индивидуално, работи с институции, като  
интегрира класическата методология на психодрамата с възпроизвеждане на театъра и 
модели на анти-потисничеството. Е-мейл: psicodramarafa@yahoo.com.mx  
 
Алма Летисия Сарса  
Завършила психология (Universidad Autonoma Metropolitana-Xochimilco) 
http://www.uam.mx/  
Ръководител на проект "Дървото на живота" за превенция на суицидно поведение  
Магистър по психоанализа 
Актриса в Плейбек театър "Chuhcan" http://teatroplayback-chuhcan.blogspot.com/  
Професор по социална психология (Universidad Autonoma Metropolitana Xochimilco) 
http://www.uam.mx/  
Професор в Европейското училище по класическа психодрама в Мексико (EEPCM) 
http://escuelapsicodramaclasico.blogspot.com/  
Сътрудник Треньор в Института за Психодрама и групови техники в Галисия, Испания 
(ITGP-G) 
Сертифициран психодрама терапевт от Испанската асоциация по психодрама (AEP) 
http://www.aepsicodrama.org  
Реализира семинари, конференции и работни срещи в Мексико, Ла Коруня и Сантандер 
(Испания), София (България). 
Има частна практика със семейства и индивидуално. Е-мейл: almaletza@gmail.com  
 


