Wiosenne konferencje w Krakowie!
Z przyjemnością informujemy, że w kwietniu i w maju w Krakowie odbędą się konferencje
z udziałem znakomitych gości:
KWIECIEŃ 2013
Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP
oraz Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku
serdecznie zapraszają na dwudniową konferencję z udziałem Esther Perel:
O terapii par inaczej. Nowe podejście do miłości, seksu i niewierności
Esther Perel jest amerykańską terapeutką, międzynarodowym autorytetem w dziedzinie terapii
par, związków międzykulturowych i seksualności. Jej bestsellerowa, wielokrotnie nagradzana
książka: Mating in captivity. Unlocking erotic inieiligence doczekała się 24 przekładów, w tym
polskiego: Inteligencja erotyczna. Seks. kłamstwa i domowe pielesze.
Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 12–13 kwietnia 2013 roku.
W trakcie konferencji w dniu 12 kwietnia 2013 r. odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie członków Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
Do udziału w zebraniu zapraszamy wszystkich członków Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
Informacje o konferencji dostępne na stronie: www.naszlaku.org
MAJ 2013
Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu:
Mistrzowie w Krakowie z udziałem znakomitych brytyjskich psychoterapeutów i badaczy.
profesora Petera Fonagy’ego i doktora Ei Asena
Tematem warsztatu, który odbędzie się w Krakowie w dniach 10–11 maja 2013 roku, będzie:
Teoria mentalizacji w psychoterapii dziecka i rodziny. Mentalizacja w rodzinie.
Profesor Peter Fonagy jest światowej sławy współtwórcą teorii mentalizacji. Jego liczne publikacje
przyczyniły się znacząco do rozwoju współczesnej psychoanalizy. Profesor Fonagy jest psychologiem
klinicznym i psychoanalitykiem, profesorem psychoanalizy w Freud Memorial i dyrektorem Anna Freud
Centre w Londynie. Obszar jego szczególnych zainteresowań klinicznych stanowią wczesne relacje
przywiązania, psychopatologia zespołów z pogranicza. Szczególną wartością jego prac jest próba
integrowania badań empirycznych z psychoanalityczną teorią.
Dr Eia Asen jest wykładowcą w University College London, konsultantem psychiatrą wieku rozwojowego, terapeutą rodzinnym, wieloletnim dyrektorem Marlborough Family Sevice w Londynie. Jest jednym
z czołowych liderów terapii wielorodzinnej, autorem wielu publikacji poświęconych terapii rodzin, szczególnie w odniesieniu do problematyki przemocy, zaburzeń odżywiania i depresji.
W trakcie konferencji, w dniu 10 maja 2013 r. o godzinie 18.30 odbędzie się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP.
Do udziału w zebraniu zapraszamy wszystkich członków Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.
Współorganizatorem konferencji jest Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej
Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM
Warsztat będzie tłumaczony na język polski.
Informacje o konferencji dostępne na stronie: www.teoriamentalizacji.pl

