הרצאה מקוונת עם ג'רי למנייה ,עבור קהילת מטפלי  AEDPבישראל:

”“AEDP Informed Parts work: Building self capacities and addressing maladaptive affective experiences
עבודת חלקים מוכוונת גישת  :AEDPבניית יכולות עצמי ועבודה עם חוויות רגשיות לא-סתגלתניות

!Jerry Lamagna, AEDP senior faculty member and supervisor, September 18th 2022

הצטרפו אלינו לסדנה מקוונת בהנחיית ג'רי למנייה ,בתאריך  18לספטמבר  ,2022בשעה ( 19:20שעון ישראל).
ג'רי למנייה הינו חבר בכיר במכון  AEDPהבינלאומי ומטפל בקליניקה פרטית במנהטן ובניו ג'רזי .הוא פיתח עם דר'
קארי גלייזר ,גירסה של  AEDPלעבודה טיפולית עם דיסוציאציה .כמו כן ,הוא פירסם שלושה מאמרים על היישום של
הגישה בעבודה עם מטופלים החווים טראומה מורכבת ,שלוש קלטות הדרכה וכתב פרק בספר החדש .AEDP 2.0
במקביל לכל אלה ,ג'רי ממשיך לכתוב ,להדריך מטפלים בגישה וללמד קורסי אימרז'ן מטעם המכון.
Jerry Lamagna, LCSW, is a senior faculty member with the AEDP Institute and
a psychotherapist in private practice in Manhattan and Westfield, New Jersey. In 2004,
Jerry, along with Dr. Kari Gleiser developed a modified version of AEDP for the treatment
of dissociative disorders. Since then, Jerry has authored three articles on AEDP and its
application in treating complex trauma, a three DVD training video on working with
overwhelming emotion and a book chapter in the book “Undoing aloneness and the
transformation of suffering into flourishing: AEDP 2.0”. In addition to writing, supervising
and providing psychotherapy, Jerry teaches AEDP internationally.

פרטי הסדנה הנוכחית:
היכן ומתי 18.9.22 :בשעה  ,19:20בקישור להרצאת זום .המפגש יימשך עד השעה .21:15
למי מיועדת הסדנה :הסדנה מותאמת הן למטפלים עם רקע בסיסי בגישת  AEDPוהן לכאלו עם ידע מעמיק ורב.
מטרת הסדנה ותכניה :הסדנה מיועדת ליצירת רענון ,השראה ומתן כלים .תיאור נושא הסדנה:

In this workshop, we will explore AEDP-informed parts work and ways it can be used within the 4
state framework to help under resourced clients develop the capacity to resolve issues arising from
complex trauma. We will also look specifically at how to make use of these interventions in the
context of work with maladaptive affective experiences.
הסדנה תתקיים בשפה האנגלית .ניתן יהיה לשאול שאלות בעברית ,אשר יתורגמו עבור המנחה לאנגלית.
תשלום :עלות המפגש היא  ,₪ 220עבור כל משתתף/איש טיפול (בין אם מתחברים להרצאה ממחשב אישי או
קבוצתי) .ההכנסות מהרישום להרצאה ייאספו לצורך תשלום למרצה .כל סכום נוסף שיישאר ,יישמר לצורכי הקהילה
וידווח בליסטסרב הישראלי (צרכי הקהילה כוללים עלויות חודשיות כמו הפעלת הליסטסרב ותחזוקת אתר אינטרנט).
אופן מימוש התשלום :בקישור לפייבוקס ,לאיסוף כספים בשקיפות ,בקישור זה.
בעת הרישום ,אנא הקפידו לציין ב"שם הנרשם" את כתובת הדוא"ל שלכם ,על מנת לקבל את הקישור להרצאה.

