Grundkurs i Voice Dialogue and Transformational Psychology

5 dagar med Robert Stamboliev, ITP, i Sverige
Institute for Transformal Psychology

Ett UNIKT tillfälle att möta kra en i Voice Dialogue
15-19/6 2022
Voice Dialogue är ett kreativt, levande och transformerande sätt att arbeta med
både dina egen och dina medmänniskors inre utveckling.
Vi har den stora glädjen att för första gången välkomna Robert Stamboliev till Sverige och Sörby retreatcenter. Voice Dialouge har lockat, hänfört och bidragit så mycket
i vår egna inre utveckling under några år och det är helt fantastiskt att vi nu planerar
för fem dagar med Robert i juni.
Voice Dialougue som fördjupar kontakten inåt, där man utforskar och välkomnar
både sina synliga och osynliga sidor av sig själv, är grundad av Hal och Sidra Stone.
Deras första bok som heter, Omfamna ditt inre, beskriver hur betydelsefullt det är att
välkomna och lära känna alla sina olika delpersonligheter. Transformationen i att
omfamna alla sina aspekter, hitta acceptans, självkärlek och sitt OK till sig själv.
The Voice Dialogue Trainings är öppen för yrkesverksamma (tex. psykologer, terapeuter, coacher, tränare, studievägledare och chefer) som vill använda grundprinciperna
av Voice Dialogue I sitt arbete och i sitt personliga liv.
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Kursdagarna ger insikt i viktiga teman i livets olika polariteter och ökad förståelse för
din sårbarhet, dina överlevnadsmekanismer och utmaningar. Stärker möjligheter till
att göra tydliga val som ger mening i ditt liv. Fördjupar kontakten med dig själv genom att komma i kontakt med det undermedvetna (tex drömmar) och se ditt undermedvetna som en viktig resurs.

Ledare: Robert Stamboliev från Nederländarna. (Kursspråk är engelska)
Förberedelse innan kursens start: Läsa boken ”Embrace ourselves” med Hal &
Sidra Stone (den finns också översatt till svenska: ”Omfamna ditt inre”)
Plats: Sörby retreatcenter i Halland 15-19/6-22, start kl. 10.00 den 15/6 avsluta kl.
14.00 den 19/6
Anmälan är bindande och giltig när du anmäler dig på följande länk: https://forms.gle/
MVF5M5S9LzJEkkqo7

KOSTNADER:
BOENDE MED SÄNGPLATS:
Priset är 9 500 kr inkl boende och mat, OBS! Vill du säkra en sängplats på centret, så
boka direkt för vi har begränsat med sängplatser. Det finns gott om tältplats och boende i andra hus i byn.
Early bird 8 500 kr inkl allt, om anmälan kommer innan den 14/2.
TÄLT:
Priset 6 900 kr inkl, allt
Early bird 5 600 kr inkl. allt, om anmälan kommer innan 14/2

PRAKTISKT:
Sörby retreatcenter, ligger 1,5 mil öster om Falkenberg, mitt emellan Vessigebro och
Årstad. Retreatcentret är en liten lantgård med djur, odlingar omgivet av ett vackert
kulturlandskap som inbjuder till promenader. Här serveras vegetarisk mat och det
finns möjlighet till avkoppling och bastu. www.sorbyretreatcenter.com
Mat:
Om du har några kostönskemål eller allergier så hör av dig om det, gärna ett par dagar innan
kursen börjar.

Lakan:
Ta med dig eget sänglinne och handduk, går också att hyra för 100 kr.

Praktiskt:
Vi bidrar gemensamt till att vi har det vackert omkring oss samt att alla delar på ansvaret för
att det är vackert när vi lämnar platsen. Vi hjälps åt med disken efter målen och städning av
sovrum, matrum och yogasal innan avresa.

Resmöjligheter:
Om du åker med egen bil så följer du vägbeskrivningen: Sväng av från E6 vid Falkenberg södra
och kör till Årstad. Sväng mot Sörby efter 4 km sväng där du ser skylt, Retreatcenter där du ska
svänga ner. När du kommer ned för backen så ska du hålla vänster och köra förbi ett rött hus
och parkera vid nästa röda hus, intill en hästpaddock. Om du kommer från Torup sväng mot
Sörby när du är i Årstad. Du kan åka tåg till Falkenberg station där du först tar buss 10 till
busstorget och sedan buss 556 till Vessigebro där vi hämtar. Vi kan också hämta vid stationen
och det tar vi ut en ersättning för på 150 kr/resa. Om ni är flera så delar ni kostnaden.

För mer kontakt och info: Liselotte Abel, liselotte@pointofok.com, 073 7080029

Mer informatio

VOICE DIALOGUE & TRANSFORMATIONAL PSYCHOLOGY TRAINING
with Robert Stamboliev
Basic training in Voice Dialogue and Transforma onal Psychology
Voice Dialogue Trainings are intensely exci ng trainings that provide unparalleled
opportuni es for intensive learning and real growth – a me to explore one!s inner world as well as to learn the Voice Dialogue process.
For whom?
The Voice Dialogue Trainings are open for professionals (psychologists, psychotherapists, coaches, trainers, career counsellors, mediators, managers) who want
to apply the basic principles of this approach in their work and life. During the
program par cipants will develop more awareness about their own func oning,
their dilemma!s and the parts that play a role in this. Work will be done to enhance the possibili es to choose.
Program
Content of the Voice Dialogue Training
The following topics will be treated. About 1/3 of the me theory will be presented and 2/3 of the me will be experien al.
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Di erent forms of body- and energywork
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The symbolic and medita ve process
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Working with dreams, to recognise the Unconscious as an ally
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Working with the Inner Cri c
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Transforma onal Psychology and the Aware Ego and the applica ons to rela onship (personal and work)

ti

•

ti

Training in Voice Dialogue facilita on
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Voice Dialogue method: theory of the Psychology of Selves and the experience in the form of sessions
Voice Dialogue demonstra on sessions
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Journal wri ng

We are responsive to people!s needs as these are expressed, thus, each group is a
unique experience. A en on will be paid to the group process and the themes
and energies present in the moment.
Results
The knowledge and experience acquired during a Voice Dialogue Training can be
applied concretely in your personal and professional life in various ways:
In your personal life:
•

A greater ability to relax and take some distance (retreat).

•

More awareness around the vital themes in your life, and more insight in
the polari es that play a role (parts).

•

More awareness about your vulnerability, survival mechanisms, challenges
and pi alls.

•

A greater ability to make clear choices (rela onships, work, meaning in life).

•

Deepening by coming into contact with your unconscious (i.e. through
dreams) and by recognising your unconscious as an ally.

•

More awareness about energy: experiencing physical energy, energy elds,
vitality.

•

A greater ability to take protect your vulnerability without disowning it.

•

Contact with your Inner Strenght and a greater ability to use it.

A be er balance between personal and impersonal in your work.

•

More awareness about your style of preference in your work
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The ability to work with subpersonali es.

ti

•

ti

Being able to use Voice Dialogue as a diagnos c tool.
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In your professional life:

The ability to use more aspects of yourself in your work.

•

Being able to look through the spectacles of the psychology of selves.

•

A greater awareness of the energe cs, both of yourself and of your clients.

•

Being able to work with Awareness.

•

A be er balance between "ac on!#and "being!#in your work.

•

A greater ability to understand, recognize and handle the dynamics of relaonship.

Literature
The book Embracing Our Selves by Hal and Sidra Stone has to be read before the
start of the program. You will receive several hand-outs during the training.
Study load
The training is 5 days.

NOBCO/EMCC: 11 PE

•

ICF: 18 CCE – core competencies 11, resource development 8
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Accredita on
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