VABILO NA DELAVNICO
KONTAKT V PSIHOTERAPIJI
Dr. Marie Assunta Giusti
29. avgust 2022

Vabimo vas na enodnevno delavnico z naslovom »Kontakt v psihoterapiji«, ki jo
bo vodila psihologinja in psihoterapevtka dr. Marie Assunta Giusti (ITA).
Delavnica bo potekala v živo. Vse informacije o točni lokaciji in izvedbi vam
bomo posredovali najkasneje 14 dni pred delavnico.

O PREDAVATELJICI:
Maria Assunta Giusti je diplomirala iz filozofije in psihologije. Svojo specializacijo
iz transakcijske analize je zaključila v Rimu pri Carlu Maoisu in Michelu Novellinu.
V času študija in tudi v nadaljevanju svoje poti (celih 37 let) je vodila inštitut za
avtizem Medaglia miracolosa v Arezzu. Specializacije je zaključila tudi pri Georgu

Downingu (telesno usmerjena psihoterapija in mikroanaliza) in Marylin J.
Zalcman (TA). Ima TSTA iz transakcijske analize in CIIPTS iz integrativne
psihoterapije. Dela z otroki in odraslimi v individualni in skupinski psihoterapiji po
celi Italiji. Poučuje transakcijsko in integrativno psihoterapijo v različnih italijanskih
psihoterapevtskih inštitutih (Milano, Torino, Pisa, Caserta, Napoili,…). Vodi tudi
supervizijske skupine in psihoterapevtske maratone. Živi in dela v Arezzu.

VSEBINA DELAVNICE:
Na delavnici bo s psihološkega in fiziološkega vidika obravnavala kontakt v
psihoterapiji, ki velja za temeljni koncept integrativne psihoterapije. Osredotočila
se bo na kontakt v prenatalnem obdobju in obdobju zgodnjega otroštva, ki sta
pomembni obdobji za oblikovanje osebnosti in skriptnega sistema v življenju
posameznika. Pokazala bo, kako lahko kontakt uporabimo kot metodo intervence
v psihoterapevtskem okolju in kako informacije, ki jih prejmemo od klienta, služijo
naši uglašenosti na razvojne in relacijske potrebe ter pomagajo identificirati fokus
naših intervenc.
Po predstavitvi teorije bo izvedla supervizijo in/ali osebno terapijo v živo, ki ji bo
sledila razprava o procesu.

PRISPEVEK:
Delavnica je namenjena le članom Društva Sinta s poravnano članarino v
tekočem letu.
Člani in članice SINTE plačajo kotizacijo delavnice: 30,00 EUR.
Kotizacjo poravnate na račun Društva Sinta (Stegne 7, 1000 Ljubljana,
TRR: SI56 0203 2025 7214 370).

PRIJAVE:
Prijave na delavnico bodo potekale do 7. 7. 2022
Prijavo oddate preko elektronske povezave: https://1ka.arnes.si/a/75b79c35
Prijava je potrjena z izpolnitvijo prijavnice in plačilom kotizacije ter poravnano
članarino za leto 2022. Kotizacija se ne vrača, razen če bi bila odgovornost na
strani organizatorja.

