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A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület

VI. Országjáró Konferenciája
Békéscsaba

Ember-környezet kapcsolat harmonizálása
Fő témája:

A belső harmónia kisugárzása

Ismét fordulni készül a világ kereke.
Földünk zárt rendszerében a fenntarthatatlan folyamatok csak behatárolt ideig létezhetnek.
Hamarosan tehát visszaáll az egyensúly, a harmónia. A kérdés csak az, hogy a
fenntarthatóság miként fog megvalósulni és milyen lesz. A tervszerű, szervezett átalakítás
technológiái már rendelkezésünkre állnak. A változások emberi, lelki tényezői azonban
még váratnak magukra. A tarthatatlan helyzet értelmezésére és kezelésére, vagyis a
diagnózis felállítására és a terápiás javaslatok kidolgozására csak a pszichológia képes.
A Brundtland - jelentés szerint a fenntartható – harmonikus – fejlődés a fejlődés olyan
formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációját
saját szükségletei kielégítésének lehetőségétől.
A külső harmónia megteremtéséhez belső harmónia szükséges.
A relaxáció és meditáció a testi, lelki és szellemi harmónia megteremtésének módszere,
amivel társadalmi léptékben is megvalósítható az ember – környezet kapcsolat
harmonizálása.

A téma által felvetődő első kérdések:
o Milyen hatással van a személyiségre és a földi élet jövőjére a természettől való
eltávolodás?
o Milyen akadályai vannak az ember és környezet harmóniájának?
o Hogyan függ össze a belső és a külső harmónia?
o Mik segíthetik elő a külső harmónia megteremtését?
o Milyen lehetőségeket rejt a diákrelax a fenntartható életmódra nevelésben?
o Hogyan függ össze az önazonosság, a világkép és a harmónia?
o Identitásunkat és világképünket milyen modern mítoszok táplálják?
o Milyenekre lenne szükség az önmagunkra találás és a belső - külső harmónia
megvalósulásához?
***

A konferencia időpontja: 2013. szeptember 28. (szombat)
Előzetes programja: Regisztráció 8.30-9.30 óra között. Délelőtt plenáris előadások, majd
„jövőidéző” kerekasztal beszélgetés a fenntarthatóságba való átmenet lelki oldaláról, a
résztvevők kérdései alapján. Ebéd után párhuzamos műhelyek közül lehet választani. A
szünetekben a témához kapcsolódó kiállításokat, könyvbemutatókat lehet megtekinteni.
A konferencia zárása 16.45-17.00 óra között lesz.
Felkért előadóink: Bagdy Emőke és Szőnyi Magda
Akkreditáció: A konferencia a SE-TK/2013.II/00286 számon orvosok, fogorvosok,
gyógyszerészek, egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők és klinikai
szakpszichológusok számára akkreditált. Akkreditációs pontszáma: 18 pont.

Részvételi díjak:
2013. június 15-ig
Nappali tagozatos hallgatóknak:
2013. szeptember 15-ig
Nappali tagozatos hallgatóknak:
Ezt követően és a helyszínen:

7 000 Ft
5 000 Ft
9 000 Ft
7 000 Ft
10 000 Ft

A részvételi díj: A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület bankszámlájára
kérjük átutalni a kitöltött jelentkezési lap elküldése után.
Számlaszám: 10200940-21515152-00000000
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Békéscsaba 2013 és Résztvevő neve
Számla csak az átutaló személy/befizető cég (adószámmal, címmel) nevére állítható ki.
Érdeklődés, jelentkezés: Fajzi György, e-mail: delkelet@relaxacio.hu, tel: 06 20/342 55 57.
A részletes program és a jelentkezési lap letölthető a www.relaxacio.hu honlapról. Jelentkezését
minden esetben visszaigazoljuk. Ha ezt esetleg nem kapná meg, kérjük, hogy telefonon jelezze.

