W 3 - Copil vulnerabil - Copil Fericit

COORDONATORI: Conf. Univ. Dr. Victor BADEA Universitatea din Pitești si Lect. Univ.
Dr. Mariana BADEA Universitatea din București

Victor BADEA Licentiat in Psihologie si in Teologie Pastorala, Studii Aprofunate in
psihodiagnostic si psihoterapie, dr. în psihologie, psihoterapeut formator supervizor P.E.U.,
contribuţii la dezvoltarea evaluarii si consilierii psihologice adresate persoanelor marginalizate
social
, dezvoltare personală în grup, psihopatologie, consiliere spirituala,
terapii creativ-expresive, stagii de documentare în Canada,
conferențiar
universitar
–
Universitatea din Pitești,
cadru didactic asociat
al Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti.
Membru în Comisia de Psihologie clinică și Psihoterapie din cadrul Colegiului Psihologilor din
Romania.
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Marina BADEA dr. în psihologie, MD, psihoterapeut formator supervizor P.E.U.,
contribuţii la dezvoltarea metodei P.E.U. la copii , consiliere experienţială individuală şi de
grup, dezvoltare personală în grup, terapii creativ-expresive, terapia unificării centrată pe copil
şi familie, psihodiagnoză proiectivă, specialist în terapia afecţiunilor psihosomatice, stagii de
documentare în Franţa,
lector
universitar
–
Universitatea Bucureşti.

DESCRIERE WORKSHOP

Una dintre conditiile adaptarii optime la dinamica schimbarilor din lumea actuala este si
flexibilitatea eului, capacitatea de a gasi solutii noi, in timp util, la provocari diverse. Instantele
eului intra pe scena interactiunilor socialeca niste actori, dar forta si supletea prestatie lor este
data de potentialul nostru creativ. Consideram ca aceasta forta interioara este atributul instantei
eului pe care o numim "Copilul fericit".
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Adesea, clientii nostrii acuza faptul ca se simt blocati, incapabili sa faca fata cu succes
schimbarilor sau provocarilor majore din viata lor. Descoperim ca in miezul personalitatii lor se
afla un "Copil vulnerabi", ale carui nevoie de baza (afectiune, ingrijire, protectie...) au fost putin
satisfacute sau chiar ignorate.

In aceasta intalnire dorim sa va impartasim o modalitate de a a-l ajuta pe "Copilul vulnerabil"
sa-si recunoasca dreptul la fericire.
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