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IIBA 2018 WORKSHOP DE
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Este PDW abordará como trabalhar
na clínica, com a vergonha. Como o
terapeuta pode ser fisgado pela
própria vergonha, enquanto trabalha
com os seus clientes, e como manter
ou reparar a conexão que a vergonha
atrapalha.
A Vergonha reside nos lugares escuros
de nossa psique. Ela restringe o fluxo
de energia em nossos corpos e
amortece o espírito.
A Vergonha inibe nosso contato com as
outras pessoas. A Raiva ativa nosso
desamparo e a vergonha interior.
Expressar a raiva move a energia,
libertando, temporariamente, a tensão
acumulada.
Sentir raiva nos torna poderosos, e nos
protege de sentir a vergonha interior.
No entanto, o ciclo da vergonha e raiva
será novamente colocado em processo
se a vergonha subjacente não é
reconhecida e trabalhada.

19 de outubro (13 horas) - 23 de outubro
(13 horas), 2018
CTL - Rua Alves Ribeiro - 41.635-540
Salvador (Brasil)

Workshops
Grupo 1 Para trainees que tenham
completado pelo menos 3 anos de
treinamento, e aqueles que ainda não
são certificados como terapeutas
Bioenergéticos.

Grupo 2

Para CBTs que querem se
tornar supervisores.

Grupo 3

Para os membros que estão
se
candidatando
para
Trainer
Internacional.
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Depoimentos sobre o PDW anterior
“... Eu posso honestamente dizer que este
foi o melhor curso que participei em mais
de 30 anos de educação continuada de
adultos. …”
“… Uma oportunidade única que não
deveria ser perdida de aprendizagem e de
apoio. ...”
“… Como um terapeuta Bioenergético
orientado pela abordagem Junguiana fui
fortemente atraído pelo tema do workshop.
Eu decidi ir com algum medo e reserva
sobre
como
o
treinamento
em
bioenergética seria para mim. Fiquei
agradavelmente surpreso com a aceitação
graciosa e amorosa, e a apreciação de
diferentes modos de trabalho com o corpo
serem honrados. A atmosfera Internacional
foi poderosamente nutritiva e afirmativa em
níveis profundos para mim. ...”

IIBA International Faculty
Grupo 1
Rebeca Lea
Berger

Grupo 2
Alex Munroe

Grupo 3
Diana Guest

Taxas (em dólares americanos)
Grupo 1
$ 230

Grupo 2
$ 260

Grupo 3
$ 295

Quarto e hospedagem
(em dólares americanos)
Quarto ind.
$ 220*

Quarto duplo
$ 360*

Quarto triplo
$ 480*

* Quarto e pensão completa no Centro de Treinamento CTL - quatro noites
chegando dia 19 de outubro (sexta-feira) e partindo no dia 23 de outubro (terçafeira). Quartos com ar condicionado têm numero limitado de disponibilidade
(adicional: $ 32 / quarto). Os quartos serão distribuídos por ordem de chegada.
Se você quer partilhar um quarto com alguém, por favor indique o nome da
pessoa que dividirá o quarto com você no seu registro, e certifique-se com a
pessoa sobre a concordância.

INSCREVA-SE AGORA - CLIQUE AQUI

O PDW é uma ocasião única para todos os participantes praticarem e aprenderem mais enquanto
são supervisionados em seu trabalho clínico, para compartilhar com colegas de diferentes lugares,
para assistir apresentações teóricas (ou apresentar se necessário), e para serem apoiados e
ajudados em seu desenvolvimento profissional em um ambiente seguro, e empático. Esperamos
receber um grupo de terapeutas bioenergéticos comprometidos, abertos e dedicados por quatro
dias de trabalho intenso, aprendizado estimulante e desenvolvimento pessoal enriquecedor.
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