Další vzdělávání v PBSP
Tréninkový workshop s Michaelem Bachgem
Srdečně vás zveme na 2denní workshop, který je určen všem absolventům výcviku
v PBSP v České republice.
Workshop proběhne ve dnech 28. února – 1. března 2018 (středa – čtvrtek) v čase
9:00 –17:00 hod. (s polední přestávkou cca 90 minut) v Eliášově 21, Praha 6.
Michael Bachg, německý psycholog a psychoterapeut s praxí v Hasbergenu, trenér
PBSP a ředitel PBSP Institutu v Osnabrücku, zde bude opět prezentovat svoji metodu
práce s dětmi, adolescenty a jejich rodiči, založenou na PBSP a nazvanou
feeling-seen. (Počítá s tím, že mezi účastníky budou jak ti z vás, kdo ho již zde slyšeli,
tak ti, kdo ho nyní uslyší poprvé.)
Obsahem workshopu budou tato témata:
 Psychiatrická teorie vycházející z dětské vývojové psychopatologie a její
etiologie.
 Klinická vývojová teorie vycházející z konceptů attachmentu a mentalizace.
 Jak modifikovat "attachmentové reprezentace" u dětí.
 Využití tělové zkušenosti v dětské psychoterapii.
 Jak pracovat s rodiči – s jejich deficity a projekcemi, jak jim poskytovat vedení.
(Jde o velmi důležité téma!)
Michael Bachg nabízí tentokrát i práci s rodinou (resp. s párem rodič – dítě) naživo,
optimálně z řad klientely některého z účastníků. Zájemci, prosím, hlaste se na
info@pbsp.cz, budete kontaktováni k bližší domluvě (vyjasnění kontraktu i praktických
detailů).
Tlumočení z / do angličtiny je zajištěno.
Běžná cena workshopu činí 5.450,- Kč, zvýhodněná cena pro členy asociace PBSP CZ
činí 4.950,- Kč.
Upozorňujeme, že na žádost lektora je počet účastníků omezen. O přijetí rozhoduje
datum připsání platby na účet PBSP CZ, přičemž cenu workshopu je nutno uhradit
nejpozději do 15. ledna 2018. (Podrobné podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2.)
Přihlásit se můžete prostou odpovědí na tento e-mail na adresu info@pbsp.cz.
E-mailová zpráva je považována za závaznou přihlášku. Děkujeme Vám.
Těšíme se na další společné setkání!
S pozdravem
Zuzana Lebedová
PBSP CZ, z.s.
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