
Izobraževanje za partnersko terapijo 
za psihoterapevte in psihologe

IMAGO



Imago partnerska terapija

Imago metodo je v zadnjih 30 letih v ZDA zasnoval 
in razvil dr. Harville Hendrix v sodelovanju s soprogo 
Helen LaKelly Hunt ter drugimi psihoterapevti* in 
psihologi.

Imago vključuje in širi spoznanja najpomembnejših 
psihoterapevtskih šol, vedenjske znanosti in nevro-
biologije. Rezultat je sistematična, obširna in edin-
stvena teorija o odnosih.

Teoretične in praktične podlage imago teorije 
najdete v različnih knjigah dr. Harvilla Hendrixa in 
njegove soproge dr. Helen LaKelly Hunt.

V tem času je prek 2000 psihoterapevtov in psiho-
logov z vsega sveta opravilo izobraževanje iz imago 
terapije. Delajo po tej mednarodno zaščiteni 
metodi in so povezani v zvezi Imago Relationship 
Inter¬national (IRI), neprofitni organizaciji s 
sedežem v ZDA.

Avstrijska organizacija Imago Gesellschaft Österreich 
(IGÖ) je kot neprofitna organizacija pridruženi član 
zveze IRI in zastopa interese avstrijskih članov. 

Izobraževalni program “IMAGO Basic Clinical 
Training” in postopek pridobitve certifikata ob 
zaključku izobraževanja potekata po mednarodno 
veljavnih kriterijih zveze IRI.

Izobraževanje

Postati imago partnerski terapevt pomeni odpreti vrata do 
novega, zdravilnega pristopa do spremljanja parov. Med 
izobraževanjem boste intenzivno spozna-vali teorijo in 
praktično uporabo imago partnerske terapije ter se tako 
usposobili za uspešno lastno delo s pari. “IMAGO Basic Clinical 
Training” je izobraževalni program za psihoterapevte, klinične 
psihologe in sorodne poklice za pridobitev naziva imago 
partnerski terapevt.

Skupaj s partnerjem

Pri tem izobraževalnem programu je zaželena in koristna 
udeležba partnerja ali partnerke, zato imago izobraževanje 
partnerjem/-kam udeležencev/-k omogoča cenovno ugodnejši 
“partnerski program”.

Za ta program se lahko prijavijo življenjski partnerji 
udeležencev izobraževanja “IMAGO Basic Clinical Training”, če 
vsebin izobraževanja ne bodo uporabljali v lastni psihološki ali 
psihoterapevtski praksi ali v katerih koli drugih komercialnih 
okvirih.

DRAGA BRALKA, DRAGI BRALEC,

v tej brošuri vas želiva seznaniti s potekom izobraževanja za imago partnerskega terapevta.
 
Leta 1999 sva kot udeleženca obiskala svojo prvo imago partner-sko delavnico. Povod je bila najina želja, da bi 
razumela in spre-menila napetosti in navzkrižja v svojem odnosu. Pri tem so se naju ideje imaga tako dotaknile in naju 
navdušile, da sva sklenila tudi sama ubrati to pot – in sicer zasebno in poklicno. Moči in globine imaga nisva doživljala 
le v lastnem odnosu. Tudi v svoji psihoterapevtski praksi ter na delavnicah in izobraževanjih sva v teku let številne pare 
spremljala in podpirala na poti do ozaveš-čenega odnosa.

Naziv “Imago Clinical Instruktor” za nemško govoreči prostor nama omogoča, da v okviru izobraževanja “IMAGO Basic 
Clinical Training” usposabljava psihoterapevte in psihologe, da bi lahko kot certificirani imago partnerski terapevti tudi 
sami uspešno delali s pari.

Veseli naju, da se zanimate za ta izobraževalni program. Upava in si želiva,
da bi bil lahko imago tudi za vas pomemben korak v poklicno in 
zasebno prihodnost.

Če niste psihoterapevt ali psiholog in želite imago uporabljati 
pri svojem poklicu, se lahko na najini spletni strani 
pozanimate o izobraževanju za profesionalnega imago 
facilitatorja* za coache, šolske svetovalce, socialne delavce, 
mediatorje, vodilne delavce in druge sorodne poklice.

Prijavnico in to brošuro si lahko prenesete s spletne 
strani www.brehmsimago.eu*. Tam boste našli 
tudi aktualne datume in cenik za naša naslednja 
izobraževanja in delavnice.

Če imate vprašanja, sva dosegljiva 
na tel. št.+43 (0)1 9426152 
ali na e-naslovu info@brehmsimago.eu

* Zaradi boljše berljivosti uporabljamo pretežno moške slovnične oblike. Opozarjamo, da na nekaterih mestih veljata tako moška kot ženska slovnična oblika.

*Izobraževanja v Sloveniji organizira Slovensko društvo za imago 
terapijo. Več informacij na spletni strani www.imagoslovenija.si 
ali na e-naslovu imagodrustvo@gmail.com.

Mag. Evelin Brehm in mag. Klaus Brehm



Teorija
• Osnove odnosne paradigme

• Uvod v teorijo imago partnerske terapije

• Razvojnopsihološke in partnerskodinamične  
 povezave

• Nastanek in vpliv imaga

• Vpliv imaga na osebnostno strukturo, izbiro  
 partnerja in iz tega izhajajoče partnerske  
 konflikte

• Izbor ustrezne metode za delo s parom 

• Naravnanost imago partnerskega terapevta

Praksa
• Med drugim se boste naučili in vadili  
 temeljne imago procese:

• Prvo imago srečanje s partnerjema

• Različne vrste “imago dialoga”

• Dialog “starši – otrok”

• “Prošnja za spremembo vedenja”

• Dialog “zapiranje izhodov

• “Pestovanje”

• Uporaba imago orodij kot neprekinjen  
 proces v terapiji 

Supervizija
Kot absolvent programa “IMAGO Basic 
Clinical Training” med moduli posnamete dva 
videoposnetka svojega praktičnega dela s pari.

Posnetka se med izobraževanjem supervidirata in 
sta med drugim pogoj za pridobitev certifikata.

Pogoji za pridobitev certifikata
• Prisotnost ves čas izobraževanja

• Aktivna refleksija lastne osebnosti, družinske 
 zgodovine in zgodovine odnosa

• Opravljenih najmanj 6 srečanj lastne imago 
 partnerske ali individualne terapije 

• Opravljenih najmanj 6 srečanj imago supervizije

• Supervizija dveh videoposnetkov

• Prebrana navedena literatura

VSEBINA IZOBRAŽEVANJA 
Izobraževalni program omogoča pridobivanje 
praktičnih veščin, teoretičnih znanj in osebno rast,  
ki so potrebni za uspešno delo s pari v lastni praksi.

Učni cilji
1. Prepoznate in razumete razvojne stopnje  
 v odnosu ter iz tega izhajajoče rane in  
 prilagoditve v razvoju.

2. Prepoznate in razumete nastanek imaga ter vpliv  
 imaga na izbiro partnerja in partnerski konflikt.

3. Naučite se prepoznati in razumeti obrambne 
 vzorce v partnerske odnosu; presegati obrambne  
 vzorce z imago dialogom in ohranjati partnerja  
 v povezovalnem imago dialogu.

4. Obvladate različne oblike imago dialoga,  
 da bi lahko pare podpirali pri razumevanju in  
 konstruktivnem reševanju konfliktov v odnosu  
 ter skupnem potovanju od nezavednega k zavest 
 nemu odnosu.

5. Naučite se, kako parom priučiti vzajemno  
 razumevanje in empatijo, ki omogočata  
 komunikacijo, ki povezuje.

6. Prek osebne rasti se usposobite, da kliente  
 povežete z njihovimi ranami iz otroštva,  
 oblikujete varno okolje ter tako omogočite  
 zdravljenje in rast partnerskega odnosa.

7. Pare usposobite, da tudi po končani terapiji  
 samostojno nadaljujejo delo po načelih imaga.



Izobraževanje za certificiranega imago terapevta 
obsega 212 enot (po 45 minut).

Clinical Training pokriva 160 enot. K temu se prišteje 
še 20 enot za obisk imago delavnice za pare “Najina 
ljubezen” pred začetkom izobraževanja, 20 enot 
za asistiranje pri tej delavnici po izobraževanju, 
imago izkustvo v okviru lastne partnerske terapije 
pri certificiranem imago partnerskem terapevtu 
oz. imago individualno terapijo za udeležence 

OBSEG IZOBRAŽEVANJA

brez partnerja med izobraževanjem in supervizijo po 
izobraževanju. To lastno imago izkustvo vam omogoča,  
da se vživite v situacijo parov, ki jih boste spremljali v okviru 
imago partnerske terapije. Poleg tega pri tem ozaveščate 
učinke lastne imago zgodo¬vine na svoje delo.

“IMAGO Basic Clinical Training” se konča s pridobitvijo 
certifikata. Pridobitev certifikata je odvisna od tega, ali 
udeleženec doseže cilje izobraževanja.

ČASOVNI OKVIR LASTNI IZKUSTVO

KLINIČNI PROGRAM PARTNERSKI PROGRAM

V enem letu pred začetkom izobraževanja je potrebna udeležba na imago partnerski delavnici.  
Ni všteto v ceno izobraževanja.

4 dni

V največ 12 mesecih  
po zaključku 4. modula

Ohranjanje certifikata

4 dni

Do naslednjega modula

4 dni

Do naslednjega modula

4 dni

Do naslednjega modula

1. modul

Video za supervizijo* /

/

/

/

2. modul

Video za supervizijo*

3. modul

Video za supervizijo*

4. modul

• po 4. modulu asistiranje na   
imago partnerski delavnici

• 2 pisni refleksiji o osebnem 
in poklicnem razvoju 

• najmanj 6 srečanj 
individualne supervizije 
pri certificiranem imago 
supervizorju (ni všteto v ceno 
izobraževanja)

• video za pridobitev 
certifikata: posnetek 
90-minutnega imago srečanja

PRIDOBITEV CERTIFIKATA

Redno obiskovanje imago 
izobraževanj (npr. kongresov, 
delavnic)

Spremljajoče lastno izkustvo 
v obliki najmanj 6 srečanj 
imago terapije 
(pari po 90 minut, 
posamezniki po 50 minut)  
pri certificiranem imago 
partnerskem terapevtu.
 
Zaključek zadnjega srečanja 
pred začetkom 4. modula.
Ni všteto v ceno izobraževanja.

ČASOVNI OKVIR

* skupno 2 videoposnetka do 2., 3. ali 4. modula



Po 4. modulu – pot do pridobitve 
certifikata
• 3 oz. 6 mesecev po zaključku 4. modula 
 napišete eno- do dvostransko refleksijo in jo 
 oddate učiteljema  Evelin in Klausu Brehmu,  
 kjer opišite svojo osebno rast in integracijo   
 imaga v svoje poklicno in zasebno  življenje.

• V teh 6 mesecih asistirate na eni celotni imago 
 partnerski delavnici pri certificiranem izvajalcu  
 imago  delavnic.

• Opravite najmanj 6 supervizijskih srečanj  
 (po 60 minut) pri certificiranem imago  
 supervizorju. Pri tem v supervizijo izročite  
 videoposnetka lastnega imago dela s pari in  
 s supervizorjem pripravite svoj video za  
 pridobitev certifikata. Stroški za ta srečanja  
 niso všteti v ceno izobraževanja.

• Ne prej kot 6 mesecev pred zaključkom  
 učiteljema pošljete svoj video za pridobitev  
 certifikata. Ta video vas prikazuje pri delu  
 s parom na 90-minutnem imago partnerskem  
 srečanju; video se oceni skladno s smernicami  
 Imago Faculty. Ta določila se na izobraževanju  
 razložijo in vadijo. Če videa ni mogoče  
 oceniti pozitivno, lahko kandidat predloži druge  
 videoposnetke, dokler certifikat ni pridobljen.  
 Strokovna presoja nadaljnjih video-posnetkov  
 ni všteta v stroške izobraževanja in se obračuna  
 po aktualnih urnih tarifah učiteljev.

OSEBNOSTNI RAZVOJ MED IZOBRAŽEVANJEM
V skupini in lastnem odnosu se boste v okviru osebnostnega razvoja med drugim ukvarjali  
z naslednjimi temami:

Vsebine
• Oblikovanje lastnega imaga

• Prepoznavanje lastnih otroških ran po razvojnem modelu imago psihoterapije

• Prepoznavanje in obravnava lastnih reaktivnih vedenj in njihovih sprožilcev

• Introjekti in projekcije

• Učinki na lastne nezadovoljene potrebe

• Učinki na lastne osebnostne vzorce

• Učinki na odnos

• Razvoj in rast iz lastnih obrambnih vzorcev in preživetvenih strategij

• Prepoznavanje nezavednih pogodb v odnosu

Lastno  izkustvo
Temelj uspešnega imago dela s pari je razumevanje in uporaba imago procesov v lastnem odnosu.

Zato se morate kot par najpozneje do začetka 4. modula udeležiti najmanj 6 srečanj (po 90 minut) pri certificiranem 
imago partnerskem terapevtu. Če nimate partnerja, boste zgodovino svojih odnosov z vidika imago teorije predelali 
 na individualnih srečanjih. Stroški za ta srečanja niso všteti v ceno izobraževanja.



KLINIČNI PROGRAM PARTNERSKI PROGRAM

Število udeležencev

Cenik, datume in pogoje za udeležbo najdete v priloženem informativnem listu ali na spletni strani www.brehmsimago.eu, za slovenski trg 
pa na spletni strani www.imagoslovenija.si.

Pogoji

Dokumentacija, ki jo priložite celovito 
izpolnjeni in podpisani prijavnici

Po uspešni pridobitvi 
certifikata

Ste psihoterapevt ali klinični 
psiholog.

Ste partner udeleženca in vsebine 
izobraževanja ne uporabljate v lastni 
psihološki ali psihoterapevtski praksi ali 
v katerem koli drugem komercialnem 
okviru.

Udeležba na imago partnerski delavnici skupaj s partnerjem ali (za osebe brez partnerja) 
na imago delavnici za samske pri certificiranem izvajalcu imago partnerskih delavnic v 
zadnjem letu.

• 2 referenčni pismi kolegov ali 
supervizorjev

• Življenjepis in aktualna fotografija za 
osebno izkaznico (v digitalni obliki)

• Kopija diplome/certifikata iz 
psihoterapije

• Dokazilo o opravljenih 150 urah 
individualne supervizije

• Življenjepis in aktualna fotografija za 
osebno izkaznico  (v digitalni obliki)

• Lahko uporabljate naziv certificirani 
imago partnerski terapevt in se tako 
oglašujete.

• Na nacionalni in mednarodni ravni ste 
uvrščeni v sezname in v objavah navedeni 
kot certificirani imago partnerski terapevt.

• Imate lahko javna predavanja na temo 
imago partnerske terapije v trajanju do 
4 ure.

• Prejemate ugodnejše članske ponudbe 
za udeležbo na imago kongresih itd.

• Kot član društva ste deležni trženjske 
podpore organizacije IGÖ v obliki objav v 
prospektih in reviji Imago Spiegel ter na 
spletni strani*.

V okviru tega izobraževanja je razpisanih 20 mest za pridobitev certifikata v programu 
“IMAGO Basic Clinical Training” (plus partnerji). O sprejemu v izobraževalni program odloča 
vodstvo izobraževanja. Vaša prijava je obvezujoča, ko od nas prejmete potrditev prijave.

*Kot član Slovenskega društva za imago terapijo ste deležni trženjske podpore v obliki objav na spletni strani Društva 

Pregled prijave



Slovensko društvo za Imago terapijo, Hrastje 223, 4000 Kranj, Slovenija 
www.imagoslovenija.si


