MODULE – TOPICURI SI SUBTOPICURI
nr

Topic

Nivel 1 – agenda

Nivel 2 – agenda

1

Genosociograma

Locusul (locul) traumatic din arborele
genealogic
Dinamica și echilibrul în sistemul
familial
Analiza transgenerațională
Analiza comportamentului cunoscut și
necunoscut în GS

2

Prenumele si
Numele de Familie

Construirea genosociogramei
transgenerațională și
intergenerațională
Loialități invizibile, alianțe
Nivelurile de citire a GS
Atomul familiei
Contextul influențează
Rolul și locul protagonistului în
familie
Alegeri conștiente și inconștiente
Copilul de schimb
Porecle, nume înlocuite

3

Harta corpului și
Istoria familiei

4

Secrete de familie

5

Dureri neinchise

6

Sindromul Aniversar

7

Responsabilitate
peste generații

8

Nevroza de clasa
socială

9

Psyhopatologie și
Neurostiință
Psihoterapie
transgenerațională
integrate
Psihoterapie
transgenerațională
integrată

10

11.

Simbolismul corpului
Senzații, boli, tulburări
Psihosomatică vs dicționar
psihosomatic în abordarea
transgenerațională
Abordarea transgeneraționala secretă
Regulile unui secret
Reacția psihosomatică „Epoca”
secretă
Gestionarea secretului
Gestionarea doliului
Doliu neterminat
Simptome, reacții, reacții aniversare
Sindromul aniversar și loialitățile
invizibile ale familiei
Repetiții
"Cartoful fierbinte"
Impactul contextului - relațiile de
familie
Pierderi, furt, abandon, deposedare,
dislocări
Nedreptate și abuzuri
Nivele de responsabilitate
Loialități de clasă socială
Nevroza de clasă socială
Reacții emoționale și somatice
Neuropsihologie și aplicația sa în
psihoterapie
Prezentarea cazului
Întrebări cheie
Integrarea conceptelor
Practică
Practică

Nr de
ore
2,30h

Porecle, nume scurte,
Nume înlocuite
Nume de familie sau patronim
Heraldric
Corpul - deținătorul istoriei familiei
Confuz în traducere: dicționar
psihosomatic vs psihosomatica în
abordare transgenerațională

2,30h

Nivelurile reacțiilor corpului
Dinamica familiei
Strategii de lucru cu cele 2 tipuri de
secrete
Viața de după secret
Patologia dolului
Doliu imposibil
Modele de comportament
Dinamica familiei
Stresul aniversal
Sindromul dublu aniversar
Acțiuni simbolice

2,30h

Ajustarea sau reglementarea
nedreptăților
Corectarea nedreptății
Traumatism colectiv
Nivele de responsabilitate

2,30h

Auto-sabotaj, eșecuri, scripturi
repetitive Ierarhie, bani, succes social

2,30h

Neuropsihologie și aplicația sa în
psihoterapie
Prezentarea cazului
Întrebări cheie
Integrarea conceptelor
Practică
Practică

2,30h

Modulele pentru nivelele de bază si avansat durează 2.50h.

2,30h

2,30h

2,30h

2,30h

12h
12h

