‘Inner healer’

ผู้เยียวยาภายใน

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร 5 วัน โดย อ.ลอร่ า ดอจสัน และ อ.มัวรี น เกรฟ
ถ่ ายทอดความรู้จากครูผ้ มู คี วามเชี่ยวชาญ เข้ าใจงานของเวอร์ จิเนีย ซาเทียร์ และ คาร์ ล จุง อย่ างลึกลา้
วันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 (5 วัน) สาหรับนักวิชาชีพ
คอร์ สอบรมสาหรับนักบาบัด ผู้ให้ คาปรึกษา นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฯ เพื่อลงลึกความเข้ าใจเรื่ องการ
เยียวยาครอบครัว และพลังการเติบโตจากภายใน เรี ยนรู้การบาบัดแบบเดี่ยว คูส่ มรส และครอบครัว
 เรี ยนรู้ความซับซ้ อนและโยงใยทีซ่ ้ อนเร้ นในครอบครัว ที่สง่ ผลกระทบถึงการพัฒนาตัวตน
 เรี ยนรู้การเติบโตในทิศทางที่สอดคล้ องกับพลังชีวิต
 เรี ยนรู้การบาบัดที่มชี ีวติ ชีวา เต็มเปี่ ยมด้ วยความเป็ นไปได้
“มนุษย์มีความต้องการทีจ่ ะเติ บโตและพัฒนาภายในตนเอง หน้าทีข่ องนักบาบัด คือ การสนับสนุนให้ผเู้ ยียวยาภายในของเขา
ตืน่ ขึ้นมา เปิ ดรับปัญญาญาณแห่งจักรวาล การแพทย์ทวั่ ไปมองว่าผูป้ ่ วยเป็ นผูท้ ีม่ ี บาดแผลและนักบาบัดเป็ นผูเ้ ยียวยารักษา
แต่สาหรับเวอร์ จิเนีย ทัง้ นักบาบัดและผูร้ บั การบาบัดต่างก็เป็ นผูเ้ ยียวยาทีม่ ี บาดแผล ชี วิตคือการร้อยเรี ยงของการบาดเจ็บ
การเยียวยา การเติ บโต และการเปลีย่ นแปลง เป็ นกระบวนการทีพ่ วกเราทุกคนต่างมี ส่วนร่วมด้วยกันทัง้ หมดทัง้ สิ้ น” –
แนวคิ ดพืน้ ฐานของเวอร์ จิเนียร์ ซาเทียร์
วันที่ 12-16 มิถุนายน 2562 (5 วัน) สาหรับบุคคลทั่วไป
คอร์ สอบรมสาหรับบุคคลทัว่ ไป ที่สนใจใคร่ ร้ ูเรื่ องการเติบโตเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ ้น หล่อเลี ้ยงความสัมพันธ์กบั พลังชีวิต เพื่อ
ปลดปล่อยศักยภาพในการเยียวยาด้ านในของตัวเรา
 เรี ยนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของระบบครอบครัวต่อจิตใจเบื ้องลึกของเรา
 สารวจคุณค่าสาคัญในการดารงชีวิต เพื่อตัวเองและครอบครัว
 ทางานกับบาดแผลเจ็บช ้าในอดีต และก่อร่างพลังงานใหม่ที่สอดคล้ องกลมกลืน เป็ นหนึง่ เดียวกับตัวเอง และมีความ
สงบภายใน
“การเติ บโต คือพลังชีวิตทีเ่ ปิ ดเผยตัวเอง การปรากฏขึ้นของจิ ตวิ ญญาณ …. เป็ นการตระหนักว่าเราคือ จิ ตวิ ญญาณทีม่ ี ชีวิตใน
รู ปของมนุษย์ นีค่ ือแก่นสาคัญ ความท้าทายของการเป็ นมนุษย์ทีส่ มบูรณ์ขึ้น คือการเปิ ดรับและสัมผัสกับพลังนัน้ ฉันเชื ่อว่า
การประสบความสาเร็ จของคนเรานัน้ ขึ้นกับความสัมพันธ์ ทีเ่ รามี ต่อพลังชี วิตของเรา” - เวอร์ จิเนียร์ ซาเทียร์

เวลา 9:30-17:30 น
กิจกรรมประกอบด้ วย การภาวนา การบรรยาย การสาธิตการบาบัด แบบฝึ กหัด และการสนทนาแลกเปลีย่ น
สถานที่ โรงแรม รามาดา พลาซ่า แม่น ้า ริ เวอร์ ไซด์ www.ramadaplazamenamriverside.com
วิทยากรใช้ ภาษาอังกฤษ มีลา่ มแปลภาษาไทยตลอดรายการ
ค่าลงทะเบียน (5 วัน)
12,000 บาท เมื่อสมัครภายในวันที่ 10 เมษายน 2562
14,000 บาท เมื่อสมัครหลังวันที่ 10 เมษายน 2562
ประวัติครู
อ.ลอร่ า ดอจสัน Ph.D. (จิตวิทยาคลินิก), M.S.W. (สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์)
มีชื่อเสียงระดับสากลในการอบรมจิตบาบัดแนวซาเทียร์ และจิตวิเคราะห์แนวคาร์ ล จุง
ลอร่าศึกษากับเวอร์ จิเนีย ซาเทียร์ มากว่า 20 ปี ในช่วงเวลานัน้ ลอร่าและเวอร์ จิเนียนาการทาค่ายครอบครัว และการสัมมนา
ในสหภาพโซเวียตเดิม เพื่อช่วยบุคคลให้ ฟืน้ คืนจากการถูกกดขี่ ลอร่าเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตบาบัดครอบครัวและคูส่ มรส การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา จิตวิเคราะห์แนวคาร์ ล จุง, เกสตอลท์ และละครจิตบาบัด เป็ นผู้ก่อตังและประธานสถาบั
้
นการเชื่อมโยง
นานาชาติ (Institute for International Connections ชื่อย่อ IIC) ลอร่าเป็ นผู้เขียนหนังสือเรื่ อง Family Counseling: A
Systems Approach และเป็ นผู้สนับสนุน ผู้ตรวจทานหนังสืออีก 3 เล่ม เกี่ยวกับซาเทียร์ และจุง บทความของท่านได้ รับการ
ตีพิมพ์มากมาย
อ.มัวรีน เกรฟ อดีตนายกสมาคม The Virginia Satir Global Network
มัวรี นเป็ นวิทยากรระดับสูงผู้เชี่ยวชาญด้ านครอบครัว ที่สามารถใช้ ซาเทียร์ โมเดลและ ครอบครัวบาบัด ช่วยเหลือครอบครัว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 500 ครอบครัว และการฝึ กอบรมอีกมากมาย เป็ นกรรมการสถาบันนี ้มากว่า 20 ปี เป็ นผู้ร่วมฝึ กอบรมกับ
เวอร์ จิเนียซาเทียร์ วา่ ด้ วยเรื่ องครอบครัวและสันติภาพที่มอสโคว์เป็ นรุ่นแรก พร้ อมกับลอร่า ทางานด้ านการเสพติด และผู้
ประสบความฝังใจร้ ายแรง มาเป็ นเวลากว่า 30 ปี โดยให้ การช่วยเหลือและจัดฝึ กอบรมแก่บคุ คล ครอบครัว คูส่ มรส ทังยั
้ งเป็ นผู้
ร่วมก่อตังร่้ วมและเป็ นผู้อานวยการศูนย์ความหวังใหม่สาหรับผู้ตดิ สารเสพติด (New Hope Alcoholism and Addiction
Center)
ร่ วมจัดโดย
• สมาคมแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย https://thaigpfm.org/
• สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบาบัดแนวซาเทียร์ http://satirthailand.org/
• เครื อข่ายเพื่อนใจ
ลงทะเบียนได้ ที่ https://goo.gl/fScXgR
สอบถามเพิม่ เติมได้ ที่ LINE: napa.1984
Email: caringfriends.network.thailand@gmail.com

