Da boste lažje presodili, ali bi bili obvestil veseli ali ne ...

Jasnine terapevtske novice
so obvestila o psihoterapevtskih skupinah, delavnicah in izkustvenem učenju,
ki jih pošljem naslovnikom, in sicer od 5 do 10-krat letno
Natančneje, novice bodo o:
- terapevtskih skupinah (za odrasle in predvidoma v prihodnosti tudi za otroke in mladostnike),
- eno- do večdnevnih delavnicah za pomoč in osebnostno rast,
- izobraževalnih izkustvenih seminarjih (podloženih s psihoterapevtskim znanjem),
- in predavanjih (občasno brezplačnih).

Zelo verjetno vam bodo moja obvestila dobrodošla:
- če dopuščate možnost, da bi se kdaj sami udeležili kaj od zgoraj naštetega,
- če imate poklic, v katerem vam je pomembno, da lahko koga napotite v zgoraj našteto,
- če vas zanima psihoterapevtsko področje in vam informacije o njem pridejo prav,
- če vas zanima, kaj jaz poklicno počnem,
- če ste radovedni in ste pripravljeni ta obvestila doživeti, potem pa se čez 3 ali 6 mesecev odjaviti, če bo treba.

Najbrž pa niso za vas:
- če vas bo motilo, da večina teh ponudb ne bo brezplačna (bo pa njihova cena zelo pogosto prilagodljiva),
- če vas vsebina teh ponudb ne zanima ali vam moj način ne ustreza oz. vam ni všeč.

PRIJAVA: Kliknite SEMLE in
potem vpišite svoje ime ter enaslov, na katerega želite
obvestila prejemati.
Odjava: Na koncu vsakega pisma bo spodaj
povezava na odjavo: z enim klikom nanjo se od
naslovnikov izpišete.

1

Še pojasnilo za vse, ki radi berete in poznate ali spoznavate moja besedila (ta so vsa brezplačna): novice o novo
objavljenem besedilu (na spletu ali v kakšnem drugem mediju) bom pošiljala (samo) naslovnikom Spletanj. Tudi teh novic
ne bo več kot 10 na leto. Lahko se prijavite na "Spletanja" in na "Jasnine terapevtske novice" ali pa samo na eno vsebino, če
vas druga ne zanima.

Kako skupine vodim? Kakšna sem? Kaj znam in česa ne? Kaj si lahko obetate?
Vsaj nekaj od tega lahko preverite vnaprej, po e-pošti in telefonu (031 652 512). Vaša vprašanja (Je cena
prilagodljiva? Je to za vas primerno? Sem dovolj usposobljena?) so dragocena.
Stremim k temu, da omogočam učenje o samem sebi in o odnosih v ozračju, ki je varno, spodbudno,
ustvarjalno in strokovno vodeno.

O meni: Sem Jasna Solarović, psihologinja. Svoj psihoterapevtski pristop črpam iz vsega doslej združenega
znanja in usposabljanja ter izkušenj, tako v svoji osebni terapiji kot v vlogi psihoterapevtke z otroki, starši in
družinami. Sem sodijo med drugim učenje družinske sistemske terapije, vodenje terapevtskih taborov v naravi in
poglobljena šestletna specializacija iz psihodramske psihoterapije v Birmingham Institute for Psychodrama v Anglji.
Imam 20-letne izkušnje s skupinsko dinamiko – kot članica in vodja. Od januarja 2017 vodim redno tedensko
terapevtsko skupino, v katero se je v določenih obdobjih še mogoče vključiti.
Na področju izobraževanja sem bila tri leta asistentka na Fakulteti za socialno delo, sedem let sem vodila obsežne
izkustveno-izobraževalne delavnice za ekipo sodelavcev v programih miljejske terapije (večtedenskih terapevtskih
taborov, družinskih vikendov, celodnevnih izletov) ter seminarje za svetovalne in pedagoške delavce. Terapevtsko
delam individualno z otroki in starši ter tudi zgolj odraslimi. Pri delu poleg besed uporabljam predmete, zgodbe,
projekcijske tehnike, elemente psihodrame ter gibanje.

© 2017 Jasna Solarović
Psihoterapija za odrasle in otroke
Seminarji in predavanja
Spletanja
Jasna-on-LinkedIn

Pišite mi
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