Víkendový kurz:

PSYCHICKÉ POTŘEBY KLIENTŮ V RÁMCI
PROGRAMU metabolic balance®
O KURZU:
Seznámíte se s teorií, která prohloubí Vaši metabolic balance® praxi a pochopíte psychologickou rovinu
přijímání potravy. Kurz je dále zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností při práci s klienty (rozvoj
komunikace a komunikačních dovedností, strategie pracovního postupu s náročnějšími klienty).
Psychoterapeutická supervize:
Skrze psychoterapeutické techniky proniknutí do nevědomých i vědomých procesů vlastního stravování a
porozumění klientům v MB programu.
Experimentální práce ve skupině využívající prvků gestalt terapie. Důraz je kladen na uvědomování a rozvoj
vlastních kvalit (práce na hranici kontaktu s klientem, jak prozkoumat motivaci klienta a neztratit ho).
Reálné příklady klientů z praxe se zaměřením na problematické úseky práce poradců.
Psychohygiena poradců a prevence „vyhoření“.

PROGRAM

DŮLEŽITÉ INFORMACE

SOBOTA
9:15 – 10:00
Registrace na recepci kliniky
10:00 – 12:30
Téma: Dávání a přijímání
Jednotlivé fáze tohoto principu, které umožňují
harmonický příjem potravy. Fyziologické a patologické
jevy ve stravování. Poruchy příjmu potravy a rodinný
kontext.

• Termín:

28. – 29. 9. 2013

• Cena:

4 900,- Kč

• Místo:

AltheaPrague, s.r.o.
Centrum preventivní medicíny
Heřmanova 25
Praha 7
Tram: Veletržní, Strossmayer. nám.
(12,17,24),( ul.Milady H.1,5,25,26)
Metro: Vltavská (linka C)

12:30 – 14:00
Přestávka na oběd

14:00 – 16:30
Téma: Psychoterapeutická supervize

• Stravování: bude zajištěno drobné občerstvení a
nápoje (voda, čaj, káva)

NEDĚLE

• Co s sebou: pohodlné oblečení
přezůvky
psací potřeby

9:30 – 12:30
Téma: Práce na hranici kontaktu
Vědomí vlastních kontaktních mechanismů.
Experiment jako nová zkušenost. Hranice jako místo
opravdového kontaktu.

12:30 – 14:00
Přestávka na oběd

14:00 – 17:00
Téma: Psychoterapeutická supervize

• Ubytování:

nezajišťujeme

• KONTAKT: WWW (klikněte)
recepce@altheaprague.cz
+ 420 725 762 937
+420 252 544 049

Víkendový kurz:

PSYCHICKÉ POTŘEBY KLIENTŮ V RÁMCI
PROGRAMU metabolic balance®
LEKTORKY
MUDr. Marie Štefanová
Psychoterapeutka od roku 2001 zaměřena na osobnostní rozvoj, psychologické
poradenství a psychosomatiku. Nutriční terapeutka od roku 2011. Více zde..

Mgr. Renata Čerňanská
Psychoterapeutka a poradkyně osobnostního růstu a psychologického
poradenství od roku 1999. Více zde..

PODMÍNKY ÚČASTI A PLATBY
Závaznou E-PŘIHLÁŠKU vyplňte na tomto odkaze: KLIKNĚTE ZDE
Účastnický poplatek uhraďte v termínu do 30. 8. 2013
a) Bankovním převodem:
Číslo účtu:
variabilní symbol:
do poznámky uveďte:

241848707 / 0300
201309
MB a Vaše jméno a příjmení.

b) Hotově na recepci v Heřmanově 25, Praha 7 (po telefonické domluvě).
Přihlášení je závazné až po provedení platby.
V případě, že si přejete vystavit fakturu, nás prosím informujte okamžitě po přihlášení, nebo emailem nejpozději do 23. 9. 2013.

STORNO PODMÍNKY:
Při odhlášení v termínu do 30. 8. 2013 bude účtován storno poplatek ve výši 50% kurzovného.
Při pozdějším odhlášení nebo nedostavení se na kurz propadá celá částka kurzovného.
Kapacita kurzu je omezená, proto Vás prosíme o včasné přihlášení nebo případné odhlášení.
Po naplnění kurzu budou ostatní zájemci vedeni jako náhradníci.

“TĚŠÍME SE NA NAŠE
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ!

Marie a Tereza Štefanovy

