Två spännande evenemang hösten 2018
LONGING AND BELONGING
in Group Psychotherapy.
En förmiddag med John R. Schlapobersky
20 oktober 9.30–12.30.
Group therapy opens an exchange between longing and belonging, generating
intermediate territory in the circle. Intermediate territory or shared space belongs
to no-one because it belongs to all. It is mine only because it is ours and it can
only be ours when everyone is included. How do we make these ideas work in
a therapy group?
John R. Schlapoberskys bok From the couch to the circle: Group analytic
Psychotherapy in Practice (Routledge 2016) utgår från Winnicotts bild av
modern som barnets första objekt (källan till längtan) och ursprungliga omgivning (källan till att höra till) och från S.H. Foulkes, grundaren av gruppanalysen,
som beskrev gruppens delade utrymme som ett gemensamt område.
Under en workshop kommer vi tillsammans med John utforska gruppledarens
särskilda ansvar. John har utbildat generationer av gruppanalytiker vid Institute
of Group Analysis London och är en uppskattad föreläsare runt om i världen.
Workshopen genomförs på engelska.
Kostnad: 450 kronor exkl. moms. För heltidsstuderande 200 kr exkl. moms
(250 kr inkl. moms).
Information och anmälan: Babis Carabeidis, bcarabeidis@gmail.com,
www.gruppanalys.se.
Arrangörer: Gruppanalytiska Institutet i samarbete med Psykoterapicentrum
Stockholm och Svenska Föreningen för Gruppterapi och Grupputveckling.

GRUPPENS BETYDELSE
Workshop den 9–11 november 2018.
Är du nyfiken på att förstå mer av hur vi människor
fungerar i grupp?

Plats: Centralt i Stockholm.
Pris 4 500 kr exkl. moms.
För heltidsstuderande 800 kr exkl.
moms (1 000 kr inkl. moms).
Information och anmälan: Louise
Boman, louise.boman@telia.com,
www.gruppanalys.se.

Workshopen handlar om att arbeta med och i grupper utifrån ett gruppanalytiskt perspektiv där kommunikation och erfarenhetsutbyte är det centrala.
Det gruppanalytiska synsättet är användbart inom många områden, så som
i ledningsgrupper, projektgrupper, utbildningsgrupper och i grupper med ett
terapeutiskt syfte.
Under tre dagar får deltagarna i gruppsamtal och föreläsningar en inblick
i gruppanalytisk praktik och teori. Workshopen vänder sig till alla som är
intresserade av hur grupper fungerar och hur vi fungerar i grupp.
Det innefattar både de som har en ansvarstagande roll som ledare och de
som använder sig av grupper som arbetsform i andra sammanhang.

Gruppanalytiska Institutet
www.gruppanalys.se

