Workshop pentru cuplu
Primește iubirea pe care ți-o doreșC
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Despre Terapia de cuplu Imago și Terapeut

Workshopul de cuplu este un eveniment de două zile, limitat la maxim 5 cupluri. Cuplurile
sunt ghidate de către terapeut și parcurg exerciții care să le permită o înțelegere mai
profundă a propriei relații.
Worksopul de cuplu este axat pe psiho-educație și nu înlocuiește terapia de cuplu.
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CE ÎNSEAMNĂ WORKSHOP-UL DE
CUPLU?
Primește iubirea pe care ți-o doreșC

ObiecCvele workshop-ului
înțelegerea etapelor unei relații:
descoperirea acelor aspecte inconșCente ce ne fac să ne îndrăgosCm de partenerul nostru;
Explorarea istoriei emoționale și cum aceasta contribuie la construcția relației pe care o
aveți în prezent;
Înțelegerea poveșCi conﬂictelor voastre (spoiler alert: aproape niciodată nu este vorba
despre vasele nespălate, precum nu este nici despre cuantumul salarial adus de ﬁecare
partener);
descoperirea dialogului Imago și modul prin care acesta facilitează conectarea și ascultarea
intențională a partenerului, asOel încât să puteți dobândi o conexiune emoțională
autenCcă și să beneﬁciați de dialoguri cu adevărat construcCve.
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Format internațional, ținut în peste 30 de țări;
Focusul este pe experiența cuplului și mai puțin pe aspectele teoreCce;
Resursele Informaționale și exercițiile din cadrul workshopului sunt la îndemâna parCcipanților în orice moment;
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BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA WORKSHOP-ULUI DE CUPLU
Primește iubirea pe care ți-o doreșC
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Cuplurilor aﬂate la începutul relației și care își doresc o înțelegere mai aprofundată
asupra relației lor;
Cuplurilor aﬂate de ceva Cmp în relație și care își doresc să își aprofundeze conexiunea
emoțională;
Cuplurilor ce întâmpină diﬁcultăți în prezent și doresc să rezolve conﬂictele din prezent și
trecut;
Cuplurilor care se aﬂă într-o stare de incerCtudine cu privire la viitorul relației lor și își
doresc să depună un efort comun pentru a-și salva relația;
Ne dorim ca experiența voastră în cadrul acestui workshop să ﬁe una inCmă și bazată pe
siguranță, iar pentru acest lucru, după ce vom trece de la partea teoreCcă la cea pracCcă,
veți lucra doar cu partenerul vostru de cuplu, pentru a vă putea asculta și pentru ca
aspectele discutate de către traineri să capete sens în relația voastră.
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CUI ÎI ESTE ADRESAT WORKSHOP-UL?
Primește iubirea pe care ți-o doreșC
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DERULARE WORKSHOP ȘI DETALII ÎNSCRIERE
Primește iubirea pe care ți-o doreșC
Workshopul de cuplu se desfășoară pe durata a două zile (în principiu sâmbăta și duminica), în intervalul 9-18.
Ne dorim să ne simțim în siguranță ﬁzică și emoțională asOel încât cuplurile să poată primi ghidajul de care au nevoie pe parcursul
celor două zile de exerciții.
Locația în care se va desfășura workshopul de cuplu este strada Regele Ferdinand, nr 6, et 3, ap 7, Cluj Napoca.
Pentru a putea face acest lucru e nevoie ca ambii parteneri să se încadreze în una dintre situațiile următoare:
(1) să facă dovada vaccinării;
(2) să dovedească un test PCR negaCv cu maxim 48 de ore înainte;
(3) să aibă dovada trecerii prin boală;
(4) să aibă un cerCﬁcat european COVID.
Pentru a vă putea parCcipa e nevoie să vă înscrieți folosind acest link: [link]
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