Lelkigondozói
továbbképzés

2016
(első félév)

Tolmácsolást biztosítunk.

Kedves Érdeklődők!
felhívjuk figyelmeteket a lelkigondozói alapképzés
keretén belül megrendezésre kerülő érdekes
továbbképzésekre.
A szemináriumokat a képzésben résztvevő
hallgatókon kívül minden érdeklődőnek ajánljuk.
Speciális előképzettség nem szükséges.
A képzési napok bármelyikére egyenként is
lehet jelentkezni.
Szeretettel várnak a szervezők:
Reimer Márta Pasztorálpszichológus,
A Terápiás Lelkigondozó Alapítvány docense
(www.ts-institut.de; Németország) és
az Eleos-Education nonprofit Kft.ügyvezetője.
Koordinátorok: Appel Ildikó és Horváth Márta

Részvételi díj: 4000 Ft/nap,
amely étkezést nem foglal magába.
Jelentkezési határidő: 2016. január 5.
Bővebb információ és jelentkezés:
Appel Ildikó 06-30-474 8982
Email: appel@t-online.hu
Horváth Márta 06-20-886 3837
Email: holovma@gmail.com
A továbbképzések a Terápiás Lelkigondozó Alapítvány
(Stiftung Therapeutische Seelsorge Németország)
kooperációjával történnek

Eleos-Education nonprofit Kft.
Felelős vezető: Reimer Márta

education

education

2016. január 23.

2016. április 29.

2016. április 30.

Fölény és kisebbrendűségi komplexus.
Ènképtorzulás és önértékelési zavarok.

Hangulatzavarok. Mániás-depressziós zavar.
Pszichiátria és lelkigondozás.

Az öngyilkossági krízis
és a lelkigondozás.

Alfred Adlertől, az individuálpszichológia
megalapítójától származik a kisebbségi komplexus
fogalma. Az ember, mint szociális érdeklődésű lény
a társas kapcsolataiban szeretné a saját biztonságát
és ezzel a saját befolyását megtartani. Ha ebben
a folyamatban zavar keletkezik, akkor frusztrációval
járó kisebbrendűségi érzés, vagy felsőbbrendűségi
érzés és hatalomvágy alakulhat ki.
Az előadó részletesen elemzi az énképtorzulás
és az önértékelési zavarok jelentőségét
a mindennapokban és új utakat vázol fel.

Mindannyian tapasztaltuk már hangulati életünk
rövidebb időszakokra vonatkozó eltolódásait
öröm vagy szomorúság formájában. Ezen
a napon azonban a tartós és mélyreható
hangulatváltozásokról lesz szó. Hallhatunk
majd azok kialakulásában szerepet játszó szervi,
genetikai, szociális és pszichológiai tényezőkről,
a tünetekről, a diagnosztikáról és a kezelésről is.

Kompetensen és mindenki számára érthetően
referál előadónk az öngyilkosság bibliai példáiról,
az önpusztitó viselkedés mozgatórugóiról,
rizikócsoportjairól és felismerési lehetőségeiről.
Jogi vonatkozások és a segítségnyújtás
lelkigondozói alapjai szintén szóba kerülnek.

szombat 9:00-17:00

péntek 9:00-17:00

szombat 9:00-17:00

Témák:

Előadó:
Dr. (UNISA) Michael Hübner,
a Keresztény Vezetők Akadémiájának docense,
a Terápiás Lelkigondozó Alapítvány alapítója
Németországból, aki lelkipásztor, gyermekés ifjúsági pszichotherapeuta, párterapeuta,
individualpszichológiai coach.

Előadó:
Werner Schäfer a Terápiás Lelkigondozó
Alapítvány ügyvezetője, pszichológiai tanácsadó,
önálló praxissal rendelkező család- és párterapeuta
Németországban.

Előadó:
Werner Schäfer a Terápiás Lelkigondozó
Alapítvány ügyvezetője, pszichológiai tanácsadó,
önálló praxissal rendelkező család- és párterapeuta
Németországban.
A lelkigondozói alapképzésben résztvevőknek
ez a szemináriumi nap kötelező.

Jelentkezési határidö
2016 január 5.

Helyszínek:
Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet
(1077 Budapest, Wesselényi utca 53.)

Budafoki Baptista Gyülekezet
(1221 Budapest, Péter-Pál u. 17)

Budafoki Baptista Gyülekezet
(1221 Budapest, Péter-Pál u. 17)

