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Uluslararası Şema Terapi Birliği’nin, klinisyenler, 
araştırmacılar, eğitimciler ve destekleyicilerden 
oluşan bir topluluğu bir araya getirirken; bir 
yandan dünyanın her yerinden gelen arkadaşlar 
ve meslektaşların bağlarından keyif aldığı, bir 
yandan da Şema Terapi’de yeni olanlar ile uzun 
zamandır modeli ve sonuçlarını tutku ile pay-
laşanlarınlaşanların Şema Terapi’deki son gelişmeleri 
yakalamaları için oluşturulan, bu iki yıllık konfer-
ansa, bu yaz Viyana’da bizlere katılın.
Konferans öncesi çalışma grupları için, eş terapi-
si çalışmaları, grup çalışmaları, imgelemde 
yeniden senaryolama, çocuklar ve ergenler, san-
dalye çalışması, kendilik- deneyimi çalışması ve 
cinselliği içeren çeşitli seçenekler arasından 
tercih yapabilirsiniz.

TAKVİMİPerşembe 30 Haziran:

Prekonferans Atölyeler | Akşam Açılış Kokteyli

Cuma 1 Temmuz:

Konferans Günü 1 | Akşam Sosyal Etkinlik

Cumartesi 2 Temmuz:

Konferans Günü 2 | Akşam Konferans Ziyafet

Şema Terapi’nin, çeşitli kişilik bozukluklarında, sadece semptomların 
azaltılması şeklinde değil, gerçek iyileşmeye katkı yaparak da, gelenek-
sel tedavilerden anlamlı ölçüde daha etkili olduğu gösterilmiştir.

Modlar ile ne yapılır?



Viyana’daki INSPIRE 2016 konferansı, sadece Şema Terapi becerilerinizi geliştirmek ve 
deneyimlerinizi genişletmek için değil; aynı zamanda da işinizde ve yaşamınızda yeni 
olasılıklar ile gerçek anlamda esinlenmenize yardımcı olmak için 
tasarlanmıştır. INSPIRE 2016’nın 

yapılacağı ortamdan daha ideali olamazdı. 
Geçmişte Avrupa’nın en büyük kentlerinden 
biri olarak, bugün Viyana, geçmişte old-
uğundan çok daha fazla olanaklarla canlı bir 
kent sahnesine sahiptir. Çok kültürlü bir 
nüfusa, harika bir mimariye, lezzetli resto-
ranlara ve Avrupa’nın en iyi saklanmış 
gizlerinden biri olan bir müzik sahnesine 
sahip olması ile, INSPIRE 2016 ISST Viyana 
Konferansına katılmak, hem ultra-modern 
Messe Wien Congress Center içindeyken, 
hem de dışarıda eski ve yeni Viyana’nın şah-
anelerini keşfederken bir zevk olacaktır.

                  Üye değil?
        Bize katılın ve konferansa katılmak  için
                  önemli indirimler alırsınız:
www.SchemaTherapySociety.org/Join-Us
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