Välkomna till en kickstart av AEDP Salong Stockholm med inledning av
Diana Fosha och Web-seminarium om Trauma och Dissociation med
Kari Gleiser
Fredagen den 18 maj kl 14.30 – 18.00. Därefter samtal och mingel.
AEDP Salong Stockholm är ett initiativ till att anordna regelbundna träffar i vårt nätverk för
alla som delar intresset för AEDP. Vi vill skapa utrymme för att umgås, utvecklas,
inspireras och lära tillsammans oavsett nivå eller erfarenhet.
Denna inledande gång har vi förmånen att få lyssna till en kortare välkomstpresentation av
Diana Fosha (uppkopplad via länk från NY), följt av en 3 timmars efterlängtad Workshop
med Kari Gleiser (också uppkopplad via länk)!
Vi kommer att avsluta eftermiddagen med samtal (på svenska☺) där vi kan dela dagens
upplevelser och tillsammans skapa program för kommande AEDP-salonger utifrån behov
och önskemål som kommer upp. Därefter mingel med dryck och tilltugg till
självkostnadspris.
Lokal: centralt i Stockholm, meddelas senare
ANMÄLAN: Senast den 23/4 till annika@medbo.se. Kostnad 700:- (exkl moms). Faktura
skickas så snart anmälan kommit in. Anmälan är bindande.
Nedan följer en kort presentation av Kari Gleiser, PhD:
Kari Gleiser är klinisk psykolog och psykoterapeut. Hon är medlem av AEDP senior
faculty. Kari är specialiserad på att arbeta med klienter med komplexa trauman och
dissociation.
Kari är mycket varm, empatisk och klok. Hon har en stark pedagogisk förmåga att
förmedla sin rika kunskap. Det är lätt att inspireras av hennes närvaro och förmåga att
bygga en trygg relation med sin klient för att, tillsammans med klienten, kunna vara i hens
allra svåraste och smärtsamma och genom det få en läkning till stånd. Vi kommer också
att få en fördjupad förståelse för våra klienters djupaste smärta och verktyg för att hjälpa
dem att läka.
Det är en kunskap som kan ge oss psykoterapeuter en ökad trygghet i vår roll och som
kan ge oss modet att våga vara med våra klienter precis där vi behövs som mest.
Den kunskapen och psykoterapeuttrygghet som Kari lär ut och förmedlar är även till nytta
för med klienter som inte har Big T trauma. Kunskapen kan hjälpa oss att se, förstå och
vara med våra klienters olika delar, så att känslor och relationsmönster kan integreras och
klienten kan känna sig hel och läkt.
Varmt välkomna!
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