
  

A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET  
     VII. Nemzetközi Kongresszusa  

BUDAPEST, 2020. június 25-26-27. Villányi út 11-13. 

Az eltűnt és megtalált idő  
nyomában(*) 

   az idő kérdésköre a relaxációs és 
szimbólumterápiákban 

  

Az idő egyszerre realitás és pszichés szubjektivitás. Időben lenni nem pusztán létezési mód, 
hanem egyéni és kollektív szükségszerűség. Személyes élményen túl szakmai kérdés is, 
hogyan viszonyulunk az időhöz. 

Az idő élménye alakul és átalakul a terápiás kapcsolatban, egyéni megélésben, módosult 
tudatállapotban, ülésen kívül és belül. Az időélmény alakulása lehet jele, vagy éppen jelképe 
az eredményes munkának. 
A MRSZE VII. Nemzetközi Kongresszusa 2020-ban az idő vetületeit vizsgálja a pszichológiai 
munka folyamatában, eredményességében. A VII. kongresszusunk keretében szeretnénk 
időt szánni a szakmai és személyes kapcsolatok ápolására, módszerünkben való 
elmélyülésre és más szakmai területekkel való kapcsolatokra. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Ajánlott témakörök:  

• AZ IDŐ FOGALMA, archetípusa, szimbolikája 

• AZ IDŐÉLMÉNY, tudatos jelen-LÉT, megváltozott tudatállapotok  

• EGYÉNI ÉS KOZMIKUS PERSPEKTÍVA, történeti korszakok, transzgenerációs örökség, 
kortünetek – kórtünetek 

• AZ ÉLETÚT KITÜNTETETT IDŐSZAKAI, életkorok, időszerűség, időtöltés 

• RITMUS AZ IDŐBEN, külső és belső ritmus, mindennek megvan a maga ideje. A terápiás 
időkeret fontossága 

• AZ ÉRTÉKES IDŐ MÉRTÉKE, kitüntetett és elvesztegetett idők 

• AZ ÁTMENET IDŐSZAKAI, mint várakozás, születés, változás, befejezés 

Kivonatok beküldési határideje: 2020. március 15.  Jelentkezési lap kitöltése itt elérhető. 

Absztraktok követelményeit honlapunkon, vagy jelentkezéskor kapott válaszlevélben találja. 
Kérjük a kivonatot minden esetben magyar és angol nyelven készítsék el, az absztrakt kötet nyelve 
magyar-angol. A kongresszuson az előadásokat anyanyelven tartják az előadók, fordítást biztosítunk.  

A kongresszus akkreditált, a teljes részvétel esetén érvényes, 48 pont (SE-TK/2020.I./00329). 

 
RÉSZVÉTELI DÍJ: korai befizetéssel 

márc. 15. 
átutalási lehetőség 
végéig, máj.28.-ig 

napidíj helyszínen vagy 
utalással máj.28.-ig 

Teljes díj 34.000 Ft 39.000 Ft 17.000 Ft 

Kedvezményes díj  
MRSZE és KORSZEF 

30.000 Ft 36.000 Ft 17.000 Ft 

További információ: www.relaxacio.hu valamint a MRSZE Facebook oldalán 

Üdvözlettel a szervezők nevében: 
dr. Szombathelyi Éva, MRSZE elnöke 

 

(*Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában - A megtalált idő (fordította Jancsó Júlia), Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2009) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScID2nIyF2AAeamBBwhdhTcTznN-KzjGdIpSg32lw6vXcoMRg/viewform
http://www.relaxacio.hu/

