
 

 

 

 

 

Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Dorosłych i Rodzin w Sopocie  

wraz z Wrocławskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej  

ZAPRASZAJĄ 
psychologów, lekarzy, terapeutów i studentów ostatnich lat psychologii na cykl wykładów              

w ramach II seminarium pt. 

 

„Nowe kierunki w psychoterapii – psychoterapia pozytywna – narzędzia 

i metody” 

 
które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2014 roku w godz. 16:00 – 20:00  

w auli gmachu SWPS w Sopocie. 

Gościć będziemy między innymi dr Mechthild Gesmann oraz Thomasa Ravea 

 

Wstęp jest wolny od opłat. 

 
Partnerem organizacyjnym jest: 

           

 
 

Wprowadzenie 

Psychoterapia pozytywna  jest młodą, dynamicznie rozwijającą się modalnością terapeutyczną,           

której korzenie sięgają  kultury Wschodu i Zachodu. Jej twórcą jest prof. Nosrat Peseszkian             

(1933-2010).   Metoda ta jest podejściem krótkoterminowym, które integruje dorobek psychoterapii 

psychodynamicznej i humanistycznej oraz odwołuje się do doświadczeń transkulturowych. Czerpie 

ona jednocześnie inspiracje z koncepcji salutogenezy Arona Antoniewskiego. 

Program  

1. Psychoterapia zorientowana na zasoby.  Zastosowanie modelu 

psychoterapii pozytywnej. 

Wykład wygłosi 

 dr Mechthild Gesmann 

  



Specjalista medycyny psychosomatycznej i psychoterapii, nauczyciel psychoterapii na studiach 

podyplomowych - Medical Association ÄKWL, Office for Psychosomatic Medicine, Herford, 

wykładowca - Westfalian Institute for Positive Psychotherapy (WIPPB), Bad Salzuflen, Germany 

 

2. Kreatywne metody i narzędzia pozytywnej psychoterapii i konsultacji 

transkulturowej. 

Wykład wygłosi  

Thomas Rave 

Dyplomowany pedagog,  superwizor  i coach,  wykładowca na studiach podyplomowych - University 

of Bielefeld,  Office for Systemic Supervision and Coaching;  Westfalian Institute for Positive 

Psychotherapy (WIPPB), Bad Salzuflen, Germany 

 

3. Znaczenie potencjalności w zdrowiu i chorobie człowieka – perspektywa 

transkulturowa wg Nosrata Peseszkiana. 

Wykład wygłosi  

dr n. med. R. Ciesielski 

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego, dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii i Wrocławskiego Centrum 

Psychoterapii Pozytywnej, nauczyciel psychoterapii. 

 

Zgłoszenia 
 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Zgłoszenia do dnia 10 kwietnia 2014 przyjmuje drogą e-mailową sekretariat Pracowni 

sekretariat@pracownia–mm.pl  z dopiskiem w Temacie: Seminarium.  
Uprzejmie prosimy o podanie  informacji o: 

o zawodzie osoby zgłaszającej się, 

o osoba pracująca/student. 

 

 


