Warsztaty

Trauma prenatalna
- przyczyny, konsekwencje, profilaktyka, terapia
Stopień pierwszy
Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu
Data: 06.04. 2014r. (niedziela)
Warsztaty prowadzone są w małych grupach (14-15 osób)

Miejsce spotkania:
Parafia Wniebowzięcia NMP
w Opolu – Gosławicach,
ul. Wiejska 101, 45-240 Opole
Osoby zainteresowane udziałem w
warsztatach proszę o e-mail z
zapytaniem, czy są jeszcze wolne
miejsca: rava8@op.pl

Rys. Zosia Lichtenberg-Kokoszka

PROGRAM WARSZTATÓW:
Godzina
8.30 - 9.30
9.30-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00

Grupa I

Grupa II

Więź prenatalna.
Wykład. Maria Wojaczek

Pamięć ciała. Warsztaty
Gabriela Eliasz

Przerwa Kawowa
Nieprawidłowości prenatalnego
okresu życia. Diagnoza, terapia.
Warsztaty
Paulina Kołosowska

Więź prenatalna.
Wykład. Maria Wojaczek
Pamięć prenatalna. wykł. E. L-K

Przerwa obiadowa
Pamięć ciała. Warsztaty
Gabriela Eliasz
Pamięć prenatalna. wykł. E. L-K

Nieprawidłowości prenatalnego
okresu życia. Diagnoza, terapia.
Warsztaty
Paulina Kołosowska

Podsumowanie, dyskusja

WYKŁADOWCY:
Emilia LICHTENBERG-KOKOSZKA
Doktor nauk humanistycznych, dyplomowana położna Adiunkt w zakładzie Pedagogiki Ogólnej,
Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania z pogranicza pedagogiki i medycyny
koncentrują się wokół prenatalnego i perinatalnego okresu w życiu rodziny. Jest autorką ponad 40. artykułów w
czasopismach i pozycjach zwartych, autorką książki: Biomedyczne i psychopedagogiczne aspekty ciąży oraz
współredaktorką sześciu kolejnych książek. Prowadzi wykłady, warsztaty i szkolenia dla młodzieży i dorosłych
(rodzice, psycholodzy, pedagodzy, personel medyczny) z zakresu prenatalnego i perinatalnego okresu życia
ludzkiego.
Maria WOJACZEK
Magister nauk o rodzinie Studentka V roku psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Członek międzynarodowej orgaznizacji z zakresu Edukacji Prenatalnej we Włoszech (ISPPE
International School for Prenatal and Perinatal Education). Współpracownik fundacji LA QUERCIA
MILLENARIA - PERINATAL HOSPICE obejmującej opieką rodziny z dzieckiem chorym w prenatalnym
okresie życia. Zainteresowania: psychopedagogika prenatalna, psychologia prokreacji oraz psychologia
zdrowia. Prowadzi zajęcia i warsztaty dla rodziców z dzieckiem prenatalnym.
Paulina KOŁOSOWSKA
Magister psychologii, psychoterapeuta, trener, mediator, doula. Ukończyła studia na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowski Centrum
Psychodynamicznym. Od 2008r. mediator w Krajowym Centrum Mediacji. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Ekopsychologia. Trener z zakresu pracy i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Od 2009r współpracuje ze
Stowarzyszeniem Znaczny Stopień Integracji. Sekretarz Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad
Hipnozą. Prowadzi swój autorski program „bez bólowych porodów w hipnozie”. Prowadzi prywatna praktykę
psychoterapeutyczną w Krakowie, gdzie hipnozę stosuje w wielu rodzajach zaburzeń w szczególności z
kobietami w ciąży, dziećmi, młodzieżą. Pracuje też z parami planującymi poczęcie dziecka oraz tymi, które je
utraciły. Prowadzi psychoterapię więzi prenatalnej i okołoporodowej.
Gabriela ELIASZ-ŁUKASIEWICZ
Dyplomowana pielęgniarka i fizjoterapeutka. Absolwentka licznych kursów i szkoleń specjalizacyjnych
w dziedzinie rehabilitacji (PNF, Terapia manualna, Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, Terapia Narządów
Wewnętrznych). Wykładowca i instruktor oraz współorganizator i prelegent licznych kursów z zakresu masażu,
terapii manualnej oraz rehabilitacji w ginekologii i położnictwie. Obecnie prowadzi własna praktykę Klinika
Zdrowia –Rehabilitacja.

Treści wykładów i warsztatów:
Emilia LICHTENBERG-KOKOSZKA: Pamięć prenatalna. (Wykład)
- biomedyczne i psychopedagogiczne aspekty pamięci prenatalnej
- dobre i złe wspomnienia z prenatalnego okresu życia człowieka jako determinanta dalszego rozwoju
Paulina KOŁOSOWSKA: Nieprawidłowości prenatalnego okresu życia. Diagnoza, terapia. (Warsztaty)
- powrót do łona (relaksacja)
- jak odpamiętać to co zapamiętane a nie pamiętane. Elementy artteterapi w pracy z więzią prenatalną
(ćwiczenia)
- symbolika okresu prenatalnego w życiu codziennym - co widziałeś kiedy jeszcze nie widziałeś
(wykład)
Maria WOJACZEK: Więź prenatalna. (Wykład)
- więź emocjonalna z poczętym dzieckiem – przejawy, czynniki ułatwiające i utrudniającej jej
kształtowanie
- konsekwencje braku więzi emocjonalnej z poczętym dzieckiem
Gabriela ELIASZ-ŁUKASIEWICZ: Pamięć ciała. (Warsztaty)
- przejawy fizyczne nieprawidłowości prenatalnego okresu życia – diagnoza, możliwości terapeutyczne
- znaczenie rehabilitacji (terapii psychofizycznej) rodziny w sytuacji niedomagania (choroby) jednego z
jej członków

