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Terapevtski vikend
Prvi bo 19. in 20. maja 2017 (v petek od 17.00 do 20.30 in soboto od 10.00 do 17.30) v Ljubljani
lahko je

enosti

o

po sebi.
Sledilo bo

in potem redna

naprej. V vmesnih poletnih

petdnevni terapevtski dopust

naravi.

karkoli od tega zanima, se oglasite.

Mesečna terapevtska skupina
Koga bi najverjetneje zanimala?
e se najdete v spodnjem:
bolje razumeti in
jih spreminjati v smeri, da bo bolje zame in za druge.
Zdi se mi, da bi bilo pri tem koristno

.

-a: tem osebam bi lahko zaupal-a in od
njih dobival-a dovolj tega
bi
.
Nek
da bi glede odnosov (z drugimi in/ali do sebe) kaj spremenili.

Z vsakim posameznikom se podrobneje pogovorim o tem, kaj potrebuje in ali je za to ta skupina primerna.

Je ta skupina za osebnostno rast ali psihoterapijo?
Oboje, ni pa zgolj prvo. Vsaka psihoterapija podpira in
, zato se med njima ne da
zelo pomembne razlike med
ter

-ica

skupine,

ki

je

psihoterapevtska,
si oseba, ki (nujno) potrebuje psihoterapijo?
Ne.

-a in bil-a

projekti, skupinami ali delavnicami, ki so namenjene

sposoben-/n

"osebnostni rasti" ali "spoznavanju sebe" in jih vodja ne vodi

Marsikdo jo
potrebuje, pa si je ne vzame. In marsikdo si

psihoterapevtskega znanja

. Delam kot

psihoterapevtka in
odgovornosti tega poklica v polnosti sledila pri vodenju
te skupine
svojem delu. V terapevtski, mentorski ali supervizijski odnos
ne stopam z nikomer, s komer imam ali sem kdaj v
sodelovanje.

.

, 2017

Komu bi ta srečanja oz. skupino lahko priporočili (ali pa raje ne)?

obzirno storite in zaupate, da

posamezniku in da ne morete vedeti, ali mu bo v

Zato ima smisel tudi, da novico preprosto posredujete, da gre
bi

Kaj bo tisto, kar lahko pomaga?
Pomaga med drugim: terapevtkina

s skupinami,

psihoterapijo in psihodramo;
nisi edini, nisi sam in te marsikdo razume; da se
in dele seb
izkustvo zaupanja
celovitost

novih izkustev

telo in se

spreminjajo hormonalno-nevronski vzorci;
prenos
.
, ki so nam pomembne, da
ohranjanju zaupnosti tega, kar drug o drugem izvemo.

Kako se bodo srečanja odvijala?
ogrevalen
ati in vzeti le toliko, kolikor bo

. Pred slovesom si bomo
ljali simbole, sodelovali v psihodrami in

prihajali do uvidov.

kosilo.

(11 ur) je 130 evrov,

Deloma jo lahko

prilagodim posameznikovim razmeram. Dogovor o tem oblikujeva v osebnem stiku.

jasna.solarovic@guest.arnes.si).
O meni:

Svoj psihoterapevtski pristop

ja in
. Sem sodijo

, vodenje terapevtskih taborov
specializacija iz psihodramske psihoterapije v Birmingham Institute for Psychodrama v Anglji.
Imam 20-

skupinsko dinamiko

Od januarja 2017 vodim redno tedensko terapevtsko

izkustveno-

delavnice za ekipo sodelavcev v programih miljejske terapije (

sem bila tri leta a

individualno

. Pri delu poleg besed uporabljam predmete, zgodbe, projekcijske

tehnike, elemente psihodrame ter gibanje.
©

Psihoterapija za odrasle in otroke

Seminarji in predavanja

Spletanja

