Психологічно-Історичний Тріалог. Третя Конференція.

Конференція присвячена українсько-російсько-німецькому спілкуванню в контексті
загальної історії.
Із 11.04. 2019 по 14.04. 2019 у Клостер Ленін, (25 км від Потсдама)
Дорогі і шановні учасники,
Після успішного старту Tріалога в травні 2015 року, за яким відбувся Тріалог в жовтні
2017, ми продовжуємо історико-психологічні українсько-російсько-німецькі зустрічі.
Ми хотіли б знову всі разом спробувати розібратися в тому, що нами рухає і що нас
хвилює на європейському континенті, від ЄС, України до Росії.
Із жовтня 2017 відбулося багато змін. Ми запрошуємо Вас на нашу третю групаналітичну конференцію, яка відбудеться в квітні 2019 року.
Разом із колегами - психотерапевтами, психологами, медиками та соцпрацівниками запрошуються також усі, хто цікавиться цією тематикою та мають досвід групової
роботи.
Будь-ласка, реєструйте електронною поштою не пізніше
16.02.2019. > Веб-сайт www.trialog-conference.org або
електронною поштою, особливо для ночівлі в пансіонаті на:
praxis@stephan-alder.com; Пароль: "Тріалог".

Передісторія:
Основним фоном нашої конференції є соціальні події та культурний вплив історії XX
століття - від Першої світової війни до наслідків війн сьогодення, громадянських війн і
притоку біженців, політики відкритих дверей або встановлення нових кордонів в
сьогоденні.
Ми прагнемо обмінятися особистим і колективним досвідом, сприйняти і рефлексувати
індивідуальні та колективні проекції. Власне несвідоме зазвичай сприймається іншими
людьми або іншими групами критично, аж до відрази. При дослідженні цих явищ на
поверхню виходять нові можливості і обмеження у сприйманні моторошних,
хворобливих, часом незбагненних (травматичних) переживань. В той же час
відкриваються можливості витримки і проробки. І стає очевидним, що загальна історія
не тільки розділяє нас, а й пов'язує. Ми хочемо вчитися один в одного.
Ми працюємо у малих та великих групах в англійській традиції групового аналізу за
Фоулкс. Цей сеттінг доповнений роботою з соціальними сновидіннями (Social
Dreaming).

Мета:
Ми розвиваємо живу розмову, хоч війна, недовіра, досвід зради і болючі травматичні
переживання деяких з нас протистоять цьому. Ми прагнемо поділитися між собою
персональними історіями, що відбулися у певному історико-психологічному контексті.
Ми розглянемо і питання про те, чи зможемо ми зустрітися через рік або два в Україні
або Росії, і як нам краще це організувати. Мета полягає не в тому, щоб слухати
підготовлені лекції, а в тому, щоб у процесі зустрічей зібрати індивідуальні думки та
переживання, які згодом, можливо, виразяться у письмових роздумах. При цьому буде
забезпечена необхідна анонімність всіх учасників.
Штефан Альдер (керівник заходу в співпраці з Берлінським інститутом групового
аналізу і Бранденбурзьким суспільством психотерапії, психосоматики та психології).
Реєстрація на сайті www.trialog-conference.org або по електронній пошті,
Для розміщення в готелі: praxis@stephan-alder.com
Коли: Конференція почнеться в четвер, 11.04.2019 16:00 і закінчиться в неділю,
14.04.2019, 13:30.
Місце проведення:
У готелі Am Klostersee 12b, в 15797 Kloster-Lehnin OT Lehnin.
Можна дістатися з Потсдаму від головного вокзалу на автобусі номер 580 у напрямку
Bad Belzig, час відправлення 15:14 (21 зупинка до Леніна, до зупинки Fischersberg, потім
550 м пішки до готелю). Можна взяти таксі від головного вокзалу Потсдама, час поїздки
30 хв., вартість 50 євро, за домовленістю можливо організувати, щоб хтось із колег взяв
із собою з Потсдама.
Вартість конференції:
плата за участь включає харчування протягом дня. Хто буде ночувати у готелі Am
Klostersee, по можливості домовляйтеся з колегами по 2 людини у кімнаті (33 євро /
чол.), оскільки там невелика кількість одномісних номерів.
Для всіх учасників, крім українських і російських колег вартість конференції без
проживання 700 євро. (Early Bird до 08.01.2019: € 650,00).
Для учасників зі Східної Європи, України та Росії вартість становить 350 євро (із
передоплатою 200 євро учасник зареєстрований, решта 150 євро можна оплатити на
місці).
Мешкання:
рекомендовано зупинятися в готелі Gästehaus Am Klostersee. Будь ласка, повідомте про
рішення зупинитися в цьому готелі при реєстрації. Вартість ночівлі, включаючи
сніданок, на особу / за ніч:
одномісний номер 45 євро (дуже обмежена кількість номерів!),
двомісний номер 33 євро з особи,

тримісний номер 18 євро з особи.
Альтернативне розміщення у Клостер Ленін (Kloster Lehnin): у готелі Markgraf
(одномісний номер € 68, двомісний номер € 92, www. Hotel-markgraf.de) і Клостер
Ленін.
Заявка на пільгову ціну:
для обмеженого числа учасників можлива пільгова ціна. Будь ласка, надсилайте запити
з коротким поясненням причин на ел. пошту: praxis@stephan-alder.com
Реєстрація:
на сайті : www.trialog-conference.org
Також, можна зареєструватися по електронній пошті: praxis@stephan-alder.com
Тема повідомлення : Trialog.
Участь вважається підтвердженою, коли гроші переведені і отримання підтверджено
менеджером заходу по електронній пошті.
Способи оплати:
Будь ласка, перерахуйте платню за участь на вказаний банківський рахунок.
Одержувач: BGPPmP
IBAN: DE57 16020086 0021847 828
BIC: HYVEDEMM470
HypoVereinsbank Potsdam
Призначення платежу: Trialog – Konferenz 2019

Вартість проживання оплачується на місці в готелі Gästehaus Am Klostersee через
організатора.
Для зручності організації прохання пройти реєстрацію до 16.02.2019.
Правила анулювання:
Скасував свою участь до 10.01.2019 року повертається повна сума.
Скасував участь до 20.02. 2019 повертається половина суми.
Скасував участь після 21.03. 2019 повертається 10%.
При відмові після 10.04. 2019, стягується повна вартість заходу.

