Vabimo vas na 5. Imago dan

Kako lahko Imago pomaga premostiti razdvojenost v
družbi iz odnosa v odnos?
V soboto, 23.4.2022 bomo v društvu Imago Slovenija organizirali že 5. Imago dan.
Dogodek bo potekal v živo, na Bledu v hotelu Astoria.
Imago je način, s katerim se lahko slišimo in razumemo, tudi ko se ne strinjamo, tudi ko smo
z drugim v konfliktu. Pomaga nam tudi, da začenjamo razumeti samega sebe. V tem
nemirnem času, ko izgleda, da smo postali vse bolj razdvojeni, vse bolj na različnih bregovih
in ko ta razdvojenost prodira v vse družbene sisteme, med države, v družine, med prijatelje
in kolege… želimo pokazati, kako lahko teorijo in prakso Imago terapije uporabimo za
premoščanje teh razlik in za povečevanje razumevanja drugega in samega sebe.

PROGRAM
7:45 – 8:15 - Zbiranje
8:15 – 9:15
Uvod (umirjanje in povezovalni krog)
9:15 – 9:30 - Pavza
9:30 – 10:15
Špela Tušek – Facilitator/terapevt v ogledalu: sočutno premikanje lastnih meja
10:15 – 10:30 - Pavza
10:30 – 11:15
Teja Milivojevič Nemanič – Kako je Imago vplival na mojo vlogo starša
11:15 – 11:30 - Pavza
11:30 – 12:15
Rudi Tavčar – Deset temeljnih načel za dialoško komuniciranje
12:15 – 13:15 - Kosilo
13:15 – 15:15
Rudi Tavčar in Tadeja Milivojevič Nemanič – Dialog z drugače mislečim – praktična
vaja z uporabo zavestnega Imago dialoga kot osnova za spremembe v mojih odnosih z
drugače mislečimi, v družbi in v meni
15:15 – 15:30 - Pavza
15:30 – 16:30
Zaključni krog – Kako odhajam, kaj odnašam?
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CENA IN PRIJAVA
40 EUR za člane društva; 50 EUR za ne-člane društva. V ceno je vključeno kosilo v
restavraciji Hotela Astoria ter kava in prigrizki. Dodatne pijače plača vsak sam.
Prijava najkasneje do 8.4.2022 na imagodrustvo@gmail.com . Ob prijavi je potrebno plačati
prijavnino na:
Slovensko društvo za Imago terapijo, Hrastje 223, 4000 Kranj
TRR: SI56 0433 1000 3209 942 Nova KBM d.d.
Namen: Prijava Imago dan 2022;
Sklic: SI00 23042022
Kontakt in dodatne informacije Rudi Tavčar (041 726 853) ali imagodrustvo@gmail.com

KRATKI OPISI PRISPEVKOV
Špela Tušek
Facilitator/terapevt v ogledalu: sočutno premikanje lastnih meja
Ko govorimo o konfliktih in razhajanjih se pri razmišljanju pogosto usmerimo na interese,
potrebe, čustva in zastoje ljudi na obeh straneh nekega odnosa. Razmišljamo kako njihove
reakcije, prepričanja in vrednote vplivajo na težko situacijo, ki jo živijo. Ljudje se na nas obračaj,
ker želijo spremembo. Opazujemo razne situacije okoli nas in si želimo spremembe. Mogoče
celo želimo in iščemo načine kako bi posredovali, pomagali najti rešitev. Kaj pa naš prispevek?
Kako mi prispevamo k situaciji? Kaj vse zajema naš vpliv? Samo strokovno znanje in uporaba
dialoških struktur? Kaj je prava moč oz nemoč terapevta in facilitatorja? Ste se pripravljeni
pogledati v ogledalo?
Dotaknili se bomo osebnosti in prezence samega facilitatorja/terapevta. Vpliva, ki ga ima na
posameznike. Njegovega notranjega sveta in vsega kar nosi s seboj. Zavedanja samega sebe.
Spraševali se bomo o karizmi, prepričljivosti, sposobnosti vzpostavljanja varnosti in zaupanja.
Ugotovili, da je pogosto potrebno v želji premakniti meje pri strankah, najprej premakniti kakšno
svojo lastno mejo.
Prav je, da nastavljamo ogledalo strankam. A tudi sami se moramo redno gledati v ogledalo.

Tadeja Milivojevič Nemanič
Kako je Imago vplival na mojo vlogo starša
Ključne prvine Imago so zrcaljenje, validacija in empatija. Ko sem se sama prvič srečala z
Imagom 15-20 let nazaj, se mi je zrcaljenje zdelo umetno, povzetek nepotreben, validacija je
bila čista znanstvena fantastika, empatija pa … kaj točno hočejo od mene.
V času do sedaj se je marsikaj spremenilo. Skoraj vse. Med drugim tudi po zaslugi zgoraj
omenjenih orodij. Vendar ni šlo samo za uporabo orodij v odnosu do otrok. Najteže se mi jih
je bilo naučiti uporabljati v odnosu do same sebe. Zares slišati sebe. Kajti, dokler se nisem,
sem dajala dvojna sporočila. Tako drugim kot sebi. Ves čas je prihajajo do nekih konfliktov.
Zares validirati sebe. S tem sem imela šele težave. Tudi zaradi vse moje prtljage, ki je med
drugim vsebovala tudi kovček o moji nepomembnosti, moji nevrednosti. Ta dva kovčka pa
sta me vrtela in spravljala iz težišča, pa kakorkoli sem ju že obračala.
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Empatija do same sebe? Prosim lepo! Saj z mano ni nič narobe! Začutiti empatijo do same
sebe je bil najtrši oreh med vsemi, hkrati pa mi je potem, ko je bil strt, omogočil res velik
preskok v povezanosti tako z otroci kot same s seboj.
Rezultat je tak, da z mojimi otroci, starimi 20, 18, 18 in13 let res uživam. Še vedno so mi v
izziv in navdih vsak dan. Še vedno ob njih in zaradi njih želim rasti in se razvijati. Še vedno si
lomim zobe, jočem od žalosti, se zakrčim od skrbi, vendar je tega malo. Kajti ena od
pomembnih lekcij, ki mi jih je dal tudi Imago je tudi spuščanje. O tem pa bom morda govorila
na 6. Imago dnevih.

Rudi Tavčar, MBA, Imago terapevt, WSP
Deset temeljnih načel za dialoško komuniciranje
Pri svojem delu s strankami se veliko srečujem s konflikti. Ni odnosov brez občasnih
konfliktov. Ob mojem izobraževalnem, mediatorskem in terapevtskem delu se mi je v zadnjih
letih izkristaliziralo nekaj načel, za katere mislim, da je njihovo razumevanje ali vsaj implicitno
upoštevanje nujno, če želimo konflikte dolgoročno rešiti.
Dialog razumem kot pogovor, navadno med dvema osebama in kot izmenjava mnenj med
zastopniki različnih stališč z namenom doseči soglasje ali sporazum. Že sama beseda dialog je
sestavljena iz korenov dveh besed dia, diada - dvojica in logos. Dvojica implicira nek proces, ki se
dogaja med dvema (oz lahko tudi med več osebami). Logos pomeni najvišji red, vrhovna
zakonitost sveta. Torej lahko dialog razumemo kot proces, kjer dvojica postavi svoj odnos v red,
najvišji red, skladen z najvišjimi zakonitostmi sveta. Beseda komunicirati pa je razložena z
izmenjavati, posredovati misli, informacije, sporazumevati se in z biti razumljiv, sprejemljiv.
V svojem prispevku želim pojasniti, kaj je po mojih izkušnjah temelj, da se lahko dva ali več ljudi
pogovarja in posreduje včasih tudi različna stališča na način, da drug drugega razumejo,
sprejmejo in najdejo neko soglasje, sporazum oz. da svoje odnose spravijo v red, skladen z
najvišjimi zakonitostmi sveta.

Rudi Tavčar in Tadeja Milivojevič Nemanič – Dialog z drugače mislečim – praktična
vaja z uporabo zavestnega Imago dialoga kot osnova za spremembe v mojih odnosih z
drugače mislečimi, v družbi in v meni
Rudi bo na podlagi svojih izkušenj in dela poskrbel za teoretični uvod v dialog z drugače
mislečimi, Tadeja pa bo demonstrirala in vodila praktično vajo uporabe zavestnega Imago
dialoga, s katerim lahko spremenimo svoje odnose z drugače mislečimi, tako v družbi kot v
nas samih.
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