TÄYDENNYSKOULUTUSTA
SIELUNHOITOTERAPEUTEILLE
SOVINTOON ELÄMÄN KANSSA - sielunhoitoterapiamalliin pohjautuva
täydennyskoulutus sielunhoitoterapeuteille 4.-6.52018 Kangasalla Heinäkallion
leirikodissa alkaen pe klo 17 ja päätyen su 14..0
Koulutajina Saara Kinnunen ja Leena uunnila
Kenelle: kaikille terapeutsta työtä tekeville, jotka haluavat lisätä hengellistä
integraatota työskentelyynsä. Viikonlopusta hyötyvät myös SEK-mallin
perehdytyskoulutuksen käyneet, sillä opetuskokonaisuus sisältää uusia omaa elämää
prosessoivia kokonaisuuksia.
Opetus, majoitus ja ruokailut yht. 180 €
Ilmoitautuminen Kalajoen kristllinen opisto 16.4.2018 mennessä .
Puhelin: (08) 46.9 200
Sähköpost: toimisto@kkro.f
Lisätetoja Leena uunnila, junnila.leena@gmail.com
Lisätetoja Heinäkallion leirikodista:
Heinäkallion leirikot: www.heinakallio.f

SOVINTOON ELÄMÄN KANSSA (SEK) terapeuttisen sielunhoidon malliin pohsautuva
täydennyskoulutus 4.-6.5.2018 Heinäkallion leirikodissa, RE koulutus ry
Saara Kinnunen, sosiaalipsykologi, psykoterapeutti
Leena Junnila, sielunhoitoterapeutti, -koululasa
Persantai:
Ilmoitautuminen ja majoituminen
17..0 Ruokailu
18..0 Johdanto Sovintoon elämän kanssa malliin
*mallin teoreetset lähtökohdat ja tavoiteet
*kristllinen maailmankuva ja ihmiskäsitys
*hengellisyyden integroiminen terapeutseen työskentelyyn
* ihmisen kolme peruskaipuuta ja elämän petymykset
21.00 Iltapala
Lauantai:
8.00 Aamiainen
9.00 Asiakkaan ongelma osana isompaa tarinaa
*kivun kellari
*vihan ja surun kohtaaminen
*häpeän ja halveksunnan käsitely
* uskomukset ja selviytymisstrategiat
12.00 Lounas
14.00 Kahvi
14..0 Uhrista vastuulliseksi persoonaksi
*anteeksiantaminen
*oman toimintatavan vaikutusten tunnistaminen
*katumus ja vastuun otaminen
*uusien uumalan mielen mukaisten uskomuksien ja strategioiden omaksuminen
17.00 Päivällinen
18.00 Harjoituksia mallin soveltamisesta omaan elämäntarinaan
20..0-21..0 Iltapala, sauna
Sunnuntai:
8.00 Aamiainen
9.00 Sovintoon elämän ja Jumalan kanssa
* voimavarakeskeinen elämä sotkuisessa maailmassa
*petymyksien kohtaaminen
*uumalasuhteen ja luotamuksen syveneminen
* toisten rohkaiseminen
*oman paikan löytäminen, rajojen vahvistuminen ja unelmien toteutaminen
12.15 Lounas
1..00 Keskustelua kuullusta, Saara Kinnunen sa Leena Junnila
14.00 Kahvi

Tutustumisesta Saara Kinnusen kirjaan Sovintoon elämän kanssa on hyötyä uuteen malliin
perehdytäessä.

Tää ssää erää ää n sielunhoitoteräpeutin ärvio äikäisemmästä SEK-mällin koulutuksestä:
”Omissä opiskeluissäni käipäsin tukeä hengellisyyden integroimiseen teräpiätyoä hoä n.
Iloitsenkin suuresti kuinkä SEK-mällissä hengellisyys integroituu syvää llisellää jä
kää ytää nnoä llisellää tävällä prosessin käikissä väiheissä, tukien äsiäkästä mm. nää kemää ää n
omää elää mää ää osänä Jumälän suurempää kokonäisuuttä jä tukien äsiäkkään Jumäläsuhteen muuttumistä/syvenemistää täi jopä syntymistää

