
"Čuječnost je vadba in ne zgolj prijetna ideja, 
zato je dobro, da jo negujemo" 
(Mark Williams)

VABILO NA 
NADALJEVALNI PROGRAM ČUJEČNOST 
IN PSIHOTERAPIJA

Opis programa

V programu se bomo posvetili nadaljnjemu negovanju osebne izkušnje čuječnosti, doživljanju
sebe v odnosu, spoznali bomo čuječno procesiranje in raziskovali možnosti vključevanja
čuječnosti v psihoterapevtski proces. 

Čuječnost bomo v naša srečanja vpletali na različne načine:

1. Ohranjali bomo redno vadbo različnih čuječnih meditacij v mirovanju in gibanju ter s tem
gradili našo lastno kapaciteto za čuječnost. Vključili bomo tudi meditacije namenjene razvi-
janju prijaznosti, sočutja in ljubečega sprejemanja. Posvetili se bomo tudi razvijanju stika s
svojimi viri moči in stabilnosti.  

2. V parih in malih skupinah bomo raziskovali sebi lasten način sobivanja v odnosu in
doživljanje ob tem. Pri tem bomo uporabljali različne kreativne medije, npr. risanje, gibanje.

3. V igri vlog bomo ustvarili terapevtski odnos, v katerem bomo razvijali svoje odnosne
kvalitete: empatijo, odprtost, sprejemanje in sočutje. Poskušali bomo zgraditi dovolj varen
prostor, v katerem bomo s tehnikami integrativne psihoterapije vabili klienta v stik s seboj. 

Vadili bomo uglašeno povpraševanje z namenom spoštljivega raziskovanja klientovega
sveta. Dovolili si bomo, da se nas bo njegova izkušnja dotaknila. S potrditvijo, validacijo,
normalizacijo in svojo prisotnostjo bomo klienta vabili v stanje sprejemajočega zavedanja
lastnega doživljanja. Vadili bomo svoje uglaševanje na klienta - ritmično, fenomenološko,
razvojno itn. 

4. Z namenov aktivacije naravnih mehanizmov samozdravljenja bomo spoznali tehniko
čuječnega procesiranja, ki jo bomo preizkusili in vadili pri sebi in v odnosu s klientom. 
Kot terapevti bomo klienta vabili v zavedanje svojega doživljanja iz trenutka v trenutek in 
ga na ta način vodili skozi procesiranje in integracijo bolečih preteklih izkušenj. 



Potek programa

1. Individualno srečanje pred začetkom programa za zunanje udeležence.

2. Program bo potekal v obliki 8 srečanj po dve polni uri ob sredah od 18.00 do 20.00, 
in sicer: 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4., 13. 4., 4. 5., 11. 5. in 25. 5. 2016.

3. Vadba čuječnosti v času med srečanji in vodenje dnevnika doživljanja.

Srečanja bodo potekala v mali predavalnici Gimnazije Šentvid.

Sprejemni pogoji

Pogoj za vključitev v program je:
- opravljen osnovni tečaj čuječnosti (na SFU Ljubljana ali drugje) ali
- najmanj dvomesečna izkušnja redne vadbe čuječnosti.

Prijave in višina kotizacije

Za študente psihoterapije znaša kotizacija 150 Evrov. 
Za ostale udeležence pa 190 Evrov.

Ovrednotenje programa

Študentom, ki so vključeni v izobraževanje iz sistemske psihoterapije na SFU Ljubljana, se
udeležba v programu prizna kot 24 ur skupinske osebne izkušnje. Ostalim študentom SFU
Ljubljana se udeležba v programu lahko prizna kot 24 ur psihosocialne prakse.

Opis izvajalke

Program bo vodila Mateja Škorc, univerzitetna diplomirana psihologinja in ekonomistka ter
specializantka transakcijsko analitične psihoterapije. V okviru Inštituta za integrativno psi-
hoterapijo in svetovanje Ljubljana se je izobraževala za učiteljico na čuječnosti temelječih
programov. Kot psihoterapevtka dela v samostojni praksi s posamezniki, pari in skupinami.
Na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost SFU je asistentka in za študente psihoterapije
vodi programe čuječnosti. Mateja je tudi učiteljica joge z več kot 20 leti izkušenj. 

Kotizacijo nakažete na račun:

SFU Ljubljana
Rovšnikova ulica 2, 1000 Ljubljana
TRR: SI56  3400 0101 5852 361
Banka Sparkasse d.d., C. v Kleče 15, Ljubljana
Namen: Kotizacija - Čuječnost - Nadaljevalni program

Prijave:

Prijavnico pošljite Mojci Tompa: mojca.tompa@sfu-ljubljana.si,  najkasneje do 1. Marca
2016 ali po pošti na naslov: SFU Ljubljana. Rovšnikova 2, 1000 Ljubljana. 

Pohitite s prijavami, število mest je omejeno na 12!

Prisrčno vabljeni!




