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Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ)
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ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ
Психотерапевтичен институт по социална екология на личността
организира поредица от 3 семинара - Въвеждащо ниво- към обучителна
програма "Фамилно и брачно консултиране"

Първи семинар:
Признаци на семейното здраве. Оптимално
функциониращи семейства и дисфункционални
семейства
20 и 21 февруари 2016
След участието в семинарите ще знаете:
Как моделите усвоени несъзнавано от рода и родителите определят до
голяма степен идентитета и поведението на индивида -генеограма
Защо „границите” между поколенията са решаващи за адекватното
развитие на децата - фамилиограма
Каква е ролята на емоционалните връзки между хората - социален атом

Водещ/и - Румен Георгиев и екип на ПИСЕЛ
В програмата се придобиват умения за използване на някои
психотерапевтични методи в рамките на неклинична практика в работата на
учители, психолози, педагогически съветник, социален работник и др.).
Желаещите могат да продължат обучението си в базисното и специализирано
ниво на програмата.и да придобият психотерапевтична правоспособност.

Срок за записване 10 февруари 2016
на ел. адрес pisep.institute@gmail.com
Повече информация на тел. 0896753837 Валентина Маринова
Място на провеждане: град Велико Търново, ул. Серес № 7, над магазин
Лидъл на "Триъгълника".
Таксата за участие в първия семинар е 80 лева, ако таксата се заплаща от
организация, е 100 лева. Таксата се заплаща по банков път ПИСЕЛ, IBAN:
BG63PRCB92301030971714, SWIFT BIC: PRCBBGSF, ПроКредит Банк,

