ARTETERAPIA
I TERAPIA
PROWOKATYWNA
W PRACY Z KLIENTEM

ELEMENTY SZTUKI, PSYCHOLOGII ODWRÓCONEJ ORAZ HUMORU W BUDOWANIU
PROCESU TERAPII I COACHINGU

7-8.XI.2015 • WARSZAWA
PROWADZĄCY:

DR BRIAN KAPLAN (LEKARZ MEDYCYNY, TERAPEUTA)
HEPHZIBAH KAPLAN (PSYCHOTERAPEUTKA, ARTERAPEUTKA, SUPERWIZOR, COACH)

Organizatorzy: PROVOCARE - Instytut Komunikacji Prowokatywnej – www.provocare.pl
OVERFRAME – www.overframe.pl
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DWUDNIOWY, INTENSYWNY WARSZTAT JEST SKIEROWANY DO:
coachów, terapeutów, arteterapeutów, psychologów, pracowników służby
zdrowia, pedagogów, trenerów itp.

A TAKŻE DLA OSÓB, KTORE:
• pracują metodami prowokatywnymi w pracy z klientem
• szukają inspiracji do używania kreatywnego humoru w pracy z pacjentem
------------------------------------------------------! Uwaga!!!
Konstrukcja warsztatu opiera się na intensywnej pracy własnej.
-------------------------------------------------------

TAK WIĘC JEŚLI:
• masz otwartość na pracę własną i doświadczanie siebie, nie tylko zawodowo
– świetny warsztat dla Ciebie!
• chcesz doświadczać i odkrywać nowe możliwości, umiejętności i perspektywy – to gwarantowane!
• szukasz zmiany w swoich ważnych tematach życiowych lub zawodowych
- znajdziesz na warsztacie pomysł na kolejny krok!
• chcesz pozyskać tylko wiedzę, bez doświadczania siebie – nie przychodź!
• chcesz przygotowanej recepty i listę prcedur do zastosowania – to nie jest
warsztat dla Ciebie!

A JEŚLI DO TEGO CHCESZ WIEDZIEĆ:
•
•
•
•

jak aktywnie używać kreatywnego humoru w pracy z klientem?
jak bezpiecznie zastosować humor w trudnych sytuacjach?
jak skutecznie pracować obrazem i metaforą w pracy z klientem ?
jak działa psychologia odwrócona w kontakcie z klientem?

… to na warsztacie nudzić się z pewnością nie będziesz. Aktywne uczestnictwo,
uważna obserwacja i subiektywne doświadczanie pozwoli na znalezienie
koncepcji i technik, które można natychmiast wykorzystywać w kreatywnej
pracy z klientem (indywidualnej bądź grupowej).
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JAKIE WYNIESIESZ KORZYŚCI Z TEGO WARSZATU?
• nauczysz się aktywnie używać obrazów i metafor w pracy z klientem
• doświadczysz w jaki sposób można pokonywać barierę zbędnych słów
i analizy intelektualnej
• sprawdzisz i zrozumiesz, co Cię ogranicza w pracy z klientem oraz w jaki
sposób możesz swoje ograniczenia wspierająco wykorzystać lub zmienić
• doświadczysz ważności słowa TWORZYĆ, jako procesu odwzorowującego
osobisty i profesjonalny rozwój
• doświadczysz momentu „Aha!” i nauczysz się budować ten stan w procesie
wsparcia
• nauczysz się używać efektywnie humor i psychologię odwróconą w pracy
z klientem
• zlokalizujesz swój pozytywny niedosyt wiedzy i doświadczeń

PROGRAM
------------------------------------------------------! Trenerzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie
tak, by dostosować go do potrzeb jego Uczestników.
-------------------------------------------------------

DZIEŃ 1. DOŚWIADCZ TEGO!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wprowadzenie
Podstawy Arteterapii
Doświadczenie Arteterapeutyczne – rozgrzewka
Refleksje i dyskusja
Przerwa kawowa
Doświadczenie Arteterapeutyczne 2 – pełne doświadczenie, dłuższa dyskusja
Arteterapia - podsumowanie
Przerwa obiadowa
Wprowadzenie do Terapii Prowokatywnej
Kilka modułów (po 15-20 minut) Terapii Prowokatywnej, z omówieniem
każdego. Uczestnicy będą proszeni o poruszanie bliskich im tematów
i bycie autentycznym w procesie.
• Podsumowanie dnia.
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DZIEŃ 2. DOŚWIADCZ I PRZEMYŚL!
• Forum I pytania związane z wydarzeniami poprzedniego dnia
• Doświadczenie Arteterapeutyczne 3 – pełne doświadczenie, refleksje
i dłuższa dyskusja
• Przerwa obiadowa
• 2-3 dodatkowe moduły Terapii Prowokatywnej
• Przerwa kawowa
• Wprowadzenie do wyjątkowego zestawu narzędzi Terapii Prowokatywnej
dr Kaplana
• Dyskusja
• Feedback i ankiety

PROWADZĄCY: HEPHZIBAH KAPLAN
Psychoterapeutka, arteterapeuta, superwizor, coach.
Dyrektor London Art Therapy Centre. Członek Brytyjskiego
Stowarzyszenia Arteterapeutów BAAT.
Hephizibah o sobie:
„Kiedy miałam 14 lat, moja matka założyła Family
Tree, instytucję przedszkolną badającą autyzm dziecięcy.
Family Tree mieściło się niedaleko naszego domu, zaproszono mnie więc
do pomocy przy wybieraniu mebli, zabawek i wyposażenia Montessori.
W czasie wakacji chodziłam tam malować razem z dziećmi. Były w różnym
wieku, od 18 miesięcy do 8 lat i, zupełnie tak, jak w domu, gdzie proszono
mnie o zajmowanie młodszego rodzeństwa pracami plastycznymi, w Family
naturalnie zajęłam się arteterapią. Kontynuowałam działalność w Family Tree
przez pierwszy etap mojej edukacji. Oprócz pracy ze studentami arteterapii
działających w Family Tree mieliśmy tam także cały szereg inspirujących gości,
którzy przybywali, by obserwować i uczyć się na temat naszej pracy opartej
o psychoterapię psychoanalityczną połączoną z podejściem etnologicznym – byli
to prof. Niko Tinbergen, prof. Michael Rutter, dr Frederik LeBoyer, Simon
Baron Sohen i inni. Dodatkowo odbywały się też cotygodniowe spotkania
nadzorcze Frances’a Tustin’a. Moja matka i dyrektor Family Tree, June Felton,
mówiła o osmotycznej komunikacji pomiędzy matką i jej autystycznym
dzieckiem. Myślę, że i ja podchwyciłam dużo wiedzy przez osmozę w jakimś
równolegle przebiegającym procesie. Od czasu gdy wykwalifikowałam się
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jako arteterapeutka, pracowałam z wieloma grupami klientów. Przychodzą
do mnie dzieci, młodzież i dorośli. Interesuje mnie szczególnie zdrowie
psychiczne dorosłych, przez 6 lat pracowałam w Arbours Crisis Centre –
terapeutycznej społeczności dla osób dorosłych z poważnymi problemami
ze zdrowiem psychicznym. Nadal pracuję rownież z dziećmi i dorosłymi
dotkniętymi autyzmem. Jako supervisor kliniczny i studencki przyglądam się
pracy arteterapeutów i artystów z młodzieżą ze szkół podstawowych i średnich
będących w trudnej sytuacji.”
Hephzibah Kaplan prowadzi od 1999 roku Warsztaty Sztuka dla Serca (The
Art for the Heart), które powstały w odpowiedzi na ogólne zainteresowanie
ludzi i ich potrzebę uczestniczenia w refleksyjnym procesie twórczym.
Przeprowadziła rownież wiele warsztatów szkoleniowych i treningowych
w Wielkiej Brytanii i za granicą.
Poza zarządzaniem Centrum Arteterapii w Londynie (London Art Therapy
Centre) prowadzi prywatną praktykę przy Harley street, gdzie należy
do New Medicine Group - grupy lekarzy tradycyjnych i alternatywnych
oraz terapeutów, którzy wspólnie leczą skomplikowane i trudne przypadki
pacjentów.
Mimo, że myślenie kliniczne Hephzibah w większej części koncentruje się
na relacjach, podlega wpływom wielu różnych podejść i metod - od ogólnej,
psychoanalitycznej arteterapii (pierwsze szkolenie na Uniwersytecie
Hertfordshire), przez arteterapię transpersonalną (trening superwizyjny
w Centre for Counselling and Psychotherapy Education) do bardziej
ekscentrycznych, jak na przykład użycie humoru i odwróconej psychologii
w psychoterapii (Terapia Prowokatywna).
Uważa, że arteterapia jest zdecydowanie czyms więcej niż tylko
terapeutycznym podejściem, bo wprowadza trzecią dynamikę - kreatywną
twórczość, która według Hephzibah jest najważniejszym procesem na drodze
do wyzdrowienia.
Więcej informacji: www.hephzibahkaplanarttherapy.co.uk
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PROWADZĄCY: DR BRIAN KAPLAN
Doktor medycyny, lekarz holistyczny i klasyczny homeopata,
nauczyciel Terapii Autogenicznej (głęboka relaksacja umysłu
i ciała), Terapeuta Prowokatywny.
Urodzony w Południowej Afryce w 1956 r., zdobył wykształcenie
medyczne na Uniwersytecie Witwatersrand.
W 1982 r. przeprowadził się do Anglii, aby studiować
homeopatię w Królewskim Szpitalu Homeopatycznym w Londynie.
Po odbyciu pełnego szkolenia w zakresie homeopatii (udzielanego jedynie
lekarzom) został członkiem kadry Wydziału Homeopatii w 1983, a w 2002 r.
członkiem Zarządu.
W późniejszych latach studiował doradztwo, dietetykę, fitness, jogę, Trening
Autogeniczny oraz Terapię Prowokatywną.
Od drugiej połowy lat 80. entuzjastycznie zajmuje się nauczaniem. W 1991 r.
współtworzył Grupę Profesjonalnych Nauczycieli Homeopatii, która nadal
szkoli lekarzy, weterynarzy i pielęgniarki w zakresie homeopatii. Prowadzi
również wyklady w Królewskim Szpitalu Homeopatycznym w Londynie.
Przez ostatnich 10 lat dr Kaplan stosuje Terapię Prowokatywną, reprezentującą
nowatorskie podejście w używaniu humoru i odwróconej psychologii
w medycynie i psychoterapii. Dr Kaplan wierzy, że należy nieustannie
motywować pacjentów nie tylko do przyjmowania leków i poddawaniu
się leczeniu, ale również do działań wspomagających proces zdrowienia
i zmiany szkodliwych nawyków życiowych. Stąd pomysł na stosowanie Terapii
Prowokatywnej w komunikacji z pacjentami oraz równoczesne dostarczanie
im wiedzy o dietetyce, optymalnych programach ćwiczeń i skutecznym
zastosowaniu relaksacji.
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CENNIK
Dla Terapeutów:

Dla pozostałych Uczestników:

do 18.10 - 1450 zł
po 18.10 - 1600 zł

do 18.10 - 1650 zł
po 18.10 - 1800 zł

Możliwość płatności w 3 ratach:
600 zł, 550 zł, 450 zł.

Możliwość płatności w 3 ratach:
700 zł, 650 zł, 450 zł.
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ZAPRASZAMY
Szersze informacje znajdą Państwo na stronie

www.provocare.pl
W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:

joanna.czarnecka@provocare.pl ( 535 00 68 46
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