CURS:
UTILITZACIÓ DE LA SIMBOLOGIA I LES METÀFORES
DINS LA PSICOTERÀPIA I LA HIPNOSI
Dates

4 i 5 d’octubre de 2019

Horari

Divendres, de 15:00 h. a 21:00 h.
Dissabte, de 09:00 h. a 15:00 h.

Destinataris/àries
Objectius
Metodologia

Programa

Lloc
Palma (Mallorca)

Duració
Núm. de places

12 hores
30

Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i altres professionals.
Dotar d'eines els professionals per a la utilització de les metàfores i la simbologia,
a l'àmbit de la hipnosi clínica i en la psicoteràpia
▪ Conèixer les seves possibilitats diagnòstiques i com a eines de canvi
Curs teoricopràctic participatiu. S'alternaran continguts teòrics amb exercicis pràctics i
vivencials.
▪

PRIMERA PART
▪ Revisió de les tècniques psicoterapèutiques que utilitzen processos imaginatius i les
seves perspectives generals (des de Mesmer, Freud i Jung, passant per Assaglioli amb
la Psicosíntesi, Perls amb Gestalt, Moreno amb el Psicodrama, Gendlin amb el
Focusing, Berne amb l'Anàlisi transaccional, Desoille amb el Somni Dirigit, Schultz amb
l'Entrenament Autógen, Wolpe i la Dessensibilització sistemàtica, Bandler i Grinder
amb PNL, l'Imagineria afectiva guiada de Leuner, etc.)
▪ Somni despertar dirigit de Desoille. Desenvolupament detallat de les diferents fases
de les sessions. Símbols universals i símbols individuals. Integració de diferents
psicoteràpies
▪ Gestalt i el treball amb els somnis. Diàlegs dramatitzats amb les imatges. Diàleg amb
el símptoma corporal
▪ Dificultats que és presentin al treball terapèutic en emprar imatges d'Ascensió i
Descens
▪ L’ús de la visualització al Tractament Psicològic de Malalts de càncer: la tècnica dels
Simonton. La Psiconeuroimmunologia
▪ Viatge simbòlic a l'interior del cos i de l'ésser
SEGONA PART:
▪ Les metàfores als processos de canvi
▪ El valor de la metàfora
▪ Claus i estructura. Com construir-les
▪ Tipus de metàfora
▪ Convertir els recursos en metàfores i les metàfores en recursos
▪ El llenguatge metafòric i altres patrons del llenguatge a la Hipnosi Ericksoniana
▪ Mites, contes i arquetips
▪ Refranys i proverbis en psicoteràpia
▪ "El viatge de l'heroi" (Campbell, Gilligan i Dilts)
▪ Les metàfores de la nostra vida i els contes que ens contam

Ponent

ADELINA SASTRE MOYA
Psicòloga (col·l. B-01693). Coordinadora del Grup de Treball d'Hipnosi Clínica del COPIB,
des del 2015, i membre des de la seva creació al 2013. Psicòloga general sanitària. Màster
de Pràctica Clínica de Salut Mental per l’AEPCCC. Formació en Psicoteràpia Humanista, en
Hipnosi Ericksoniana i altres.

PREU MATRÍCULA

Preu matrícula

▪

Col·legiats/des Mallorca

▪

Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera

▪

Col·legiats/des integrants GT Hipnosi

48 €

▪

Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des

50 €

▪

Estudiants de Psicologia precol·legiats

40 €

▪

Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters
universitaris homologats de Psicologia
Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals

▪

Devolució matrícula
Termini
d’inscripcions

Inscripcions
Certificació
Lloc de realització

60 €
Gratuït
(ingrés del 50% de la matrícula que es
tornarà una vegada finalitzat el curs)

50 €
95 €

Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major.
Fins el 24 de setembre de 2019.
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes.
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20191004MA).
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB.
S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.
Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma.

