pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej
v spolupráci s Akadémiou STEP

POZVÁNKA
na

Stretnutie asistentov: Rodinné mapy a príprava hviezdy na rekonštrukciu kritickej udalosti
30.09.2022
v spoločnosti HUMAN INSIDE
na Majerníkovej ul. 1/B, Dlhé Diely, 841 05 Bratislava
Lektorujú: PhDr. Hana Ščibranyová, Mgr. Rebeka Trepačová
Tento druhý tohoročný seminár pre asistentov je určený pre asistentov Inštitútu Virginie Satirovej v SR.
Program septembrového stretnutia asistentov je nasledovný
1. Otvorenie a prepojenie skupiny
2. Meditácia
3. Teplomer
4. Ciele a záväzok k zmene Hviezdy na RKU,
5. Skúmanie rodinných máp a chronológie, kolesa vplyvov, sochanie v skupine
6. Podporná triáda a skupina pre hviezdu
7. Termín RKU 2. 12. 2022- program
8. Vlastná skúsenosť a dopad na svoj proces práce v rámci RR
9. Ukončenie stretnutia

Kľúčové slová:
Rodinná mapa, rodinná rekonštrukcia, kritická udalosť, koleso vplyvov, meditácia, teplomer, chronológia, sochanie, ciele, hviezda,
podporná triáda, ciele, záväzok, zážitky, skupinová práca

Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte obratom vyplnením on-line prihlášky uverejnenej na www.satir-institute.sk , a to najneskôr do
28.09.32022. Po tomto termíne len po dohovore na čísle 0915 626 016.

Číslo účtu / kód banky:

Pokyny pre platbu lektorného
0,- € (čiastku 46,- € za seminár v rozsahu 8 hod. asistentom sponzoruje IVS v SR)
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX

Názov účtu:

Inštitút V. Satirovej v SR

Lektorné:

Popis platby:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:

2209301
Organizačné pokyny

Prezentácia od 8:30 hod., začiatok programu o 9:00 hod., predpokladaný záver o 16:00 hod.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová

Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: info@satir-institute.sk www: www.satir-institute.sk

IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016

Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
© IVS v SR, aktualizácia zo dňa 19.09.2022

Navigácia na miesto konania:
Priestory sa nachádzajú na ulici Majerníková 1B, je to výšková žltá budova, od hlavnej cesty je kvetinárstvo TULIP a za ním,
v slepej uličke, je vstup do našich priestorov. Parkovanie je možné v obchodnom dome BILLA, ktorá je oproti na druhej
strane cesty. Vstup do garáži je priamo z ulice a parkovanie je bezplatné.
Cesta MHD je možná autobusovou linkou č. 32 a 33, zastávka Tománkova.
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