Porozumění TRAUMATU a DISOCIACI
s pomocí neurobiologie a vztahové vazby
Definujeme-li velmi zeširoka psychotraumatologii jako oblast, která se zabývá všemi nezpracovanými
zkušenostmi, jež mají dopad na současné fungování člověka, objevíme, že nám může pomoci porozumět
těžkostem velké většiny lidí s duševními i tělesnými obtížemi. Terapeuti často zjišťují, že traumatizovaní lidé
potřebují specifický přístup. Abychom jim mohli porozumět a dokázali jim být účinně nápomocní, abychom
neškodili, vyžaduje to od nás doplnit si vědomosti o působení traumatického stresu na CNS. Umět rozpoznat
jeho krátkodobé i dlouhodobé chronické následky. Traumatizace ve vztahové vazbě (ve vztahu jednoho
člověka k druhému) představuje obzvlášť citlivé a bolavé místo, pro život i léčbu.
Záměrem semináře je přinést podstatné poznatky z psychotraumatologie, díky kterým můžeme porozumět
dopadu traumatizace, a tak se lépe orientovat v terapeutickém procesu. To prospěje naší schopnosti objasnit
klinetům a pacientům jejich proces, i vzájemné spolupráci na léčbě.
Seminář je určen psychologům, psychiatrům, psychoterapeutům, a dalším odborníkům z pomáhajících profesí.
Stejně tak může být přínosem pro neodbornou veřejnost - pro všechny, kdo chtějí více porozumět podstatě
traumatu, funkci disociacie a možným cestám k uzdravení.
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Klinická psycholožka, psychoterapeutka

Hana Vojtová pracovala na psychiatrickém oddělení a v Denním psychiatrickém
a psychoterapeutickém stacionáři v Trenčíně, nyní má soukromou praxi. Absolvovala
výcvik v PCA a základní výcvik v KIP.
Věnuje se především psychotraumatologii, je EMDR trenérkou, prezidentkou EMDR
Slovensko, a zakládající členkou Evropské společnosti pro trauma a disociaci (ESTD).
Spolu-lektoruje výcviky v psychotraumatologii a EMDR na Slovensku, v Thajsku, Číně
a Belgii. Její psychoterapeutický přístup je ovlivněný i Dvanácti kroky Anonymních
alkoholiků. V jejích vystoupeních se snoubí cenné informace z praxe, inspirace
přímo použitelná v praxi, ale také hluboký soucit a moudrost.

7. - 8. června 2019 v Brně

pátek 10:00 - 18:00, sobota 09:00 - 17:00

Cena: 2 200 Kč
Přesné místo bude upřesněno

Více informací + přihlášky na www.nakoncidechu.cz

