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ДВУДНЕВЕН ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР  
във 

Варна  
 

Първи ден: 17 март /събота/  12,00-18-00ч. 
АРТ - ТЕРАПЕВТИЧНИ ТЕХНИКИ  

И за какво трябва да държим сметка при тяхното прилагане? 
 

Втори ден: 18 март /неделя/ 10,00-16,00ч.   
МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ В ЛЮБОВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 
И какво ни дават методите на арт-терапия, което е толкова 
незаменимо по отношение на работата с двойка? 
 
Водещи: 

 
Румен Георгиев  и Женя Георгиева  

               психотерапевти /семейна, брачна терапия, арт-терапия/  
     и старши преподаватели към  Камарата на тренинг институти (TIC) в    
                Европа към EFTA /European Family Therapy Association/ 

 
За кого: Практици и обучаващи се в помагащите професии (психотерапевти, 
психолози, социални работници, лекари, учители), както и за специалисти от други 
сфери на „работата с хора” (бизнесмени, мениджъри, юристи и др.) 
 
Този семинар има своята завършеност и респ. отделно сертифициране.  
Същевременно 15-те учебни часа от него ще се признават и при започване във Варна на 2,5 
годишна Тренинг-програма на ПИСЕЛ „Консултиране с използване на терапевтични методи”.   
Също така, участници от програмите на ПИСЕЛ в други градове, които имат да компенсират 
пропуснати учебни часове, могат да изберат да ги набавят чрез именно този семинар на 
свръх-важна и интересна тема в именно този град!  



    

Къде: Информация за мястото на провеждане ще бъде изпратена на регистрираните 
участници по е-мейл. 
  
Такса-участие:   80 лв.  
/Размерът на таксата-участие не е същият ако организация поема таксата на 
участника/.  
 
Регистрация:    
Регистрацията за участие в семинара става чрез попълване на регистрационна 
форма, която се изпраща на адрес:               jega_e@yahoo.com  
и внасяне на таксата-участие по банков път до 17 ч. на 10  март  
Получател: ПИСЕЛ IBAN: BG63PRCB92301030971714,  
SWIFT BIC: PRCBBGSF,  ПроКредит Банк, София, клон П. Евтимий 
 
При изчерпване на местата преди 10 март, си запазваме правото да прекратим 
регистрационния процес.  

Регистрационната форма е в прикачен допълнителен файл.  
 
Ако сте участвали в семинара през ноември във Варна, не е 
необходимо отново да попълвате регистрационна форма. 
Изпратете ни съобщение до горния и-мейл адрес с текст: 
”участник”. 

Малко повече за втората част на този практически семинар:  

МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ В ЛЮБОВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

Какво показват най-новите изследвания за  естеството на успешните, 
удовлетворяващи, любовни връзки? В Университета в Сиатъл над 2000 
семейни двойки участват  в проект наречен „love lab”  (Лаборатория на 
любовта) в експериментално проучване на общуването и взаимодействието 
помежду им. Видеокамери заснемат комуникацията и най-малките промени в 
поведението, даже и най-малката гримаса - дори да трае части от секундата.  
В резултат на тези проучвания се извеждат редица интересни резултати.  
Въз основа на тях ръководителят на проекта Проф. Готман  твърди, че са 
достатъчни 5 минути - само 5 минути -  да наблюдава спор между партьнори, 
за да предскаже с точност над 90 % дали двойката ще се раздели в 
следващите месеци, дори те да са в разгара на медения си месец! Той 
определя четири типа поведение в общуването между партньорите в 
двойката, които нарича  „Четирите конника на Апокалипсиса”, които 
разрушават всяка връзка.  

В тази част на семинара ще научите кои са тези «конници» и как да 
избягвате деструктивното поведение в общуването си и  да не застрашавате 
устойчивостта на връзката си с партньора.  
                                        



 
 
 
 
 


