
III FALA TERAPII BEHAWIORALNYCH –
WPROWADZENIE DO ACT I UWAŻNOŚCI

PROWADZENIE: dr Konrad Ambroziak 

CZAS TRWANIA: 2 dni (2 x 10 godz. warsztatowych) 

TERMIN: 27-28.02.2021, godz. 9:00-17:00

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE: Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, psychologów i
pedagogów oraz osób zainteresowanych tematyką.

OPIS: Co łączy Buddę, św. Augustyna, Stevena Hayesa i Jon Kabat Zina? Między innymi to, że 
wszyscy starali się odpowiedzieć na pytanie jak zaradzić ludzkiemu cierpieniu. III fala terapii 
behawioralnych podjęła starożytne pytanie o cierpienie i szczęście. Oparta jest na założeniu, że 
cierpienie psychologiczne jest powszechne i nie jest oznaką choroby umysłowej. Odwołuje się, z 
jednaj strony do klasycznego behawioryzmu a z drugiej czerpie inspiracje ze starych tradycji 
mądrościowych (buddyzmu, ale też stoicyzmu czy medytacji chrześcijańskich). W trakcie 
szkolenia uczestnicy i uczestniczki będą mogli doświadczyć na sobie siły tego podejścia, 
zastanowić się nad własnymi procesami psychologicznymi, żeby później dzielić się zdobytym 
doświadczeniem i wiedzą ze swoimi podopiecznymi.



PLAN SZKOLENIA:

W trakcie warsztatu zapoznamy się z następującymi zagadnieniami:
1. Ogólne założenia III fali – powszechność cierpienia, rozróżnienie między bólem i cierpieniem.
2. Pokazanie założeń III fali na tle szerszego kontekstu filozoficznego.
3. Jak myślenie wpływa na zachowanie? Jasna i ciemna strona myślenia.
4. Wprowadzenie do podstawowych pojęć terapii akceptacji i zaangażowania. Jak akceptować nieprzyjemne emocje, nie dać się porwać myślom, być tu-
i-teraz i realizować wartościowe cele?
5. Elastyczność psychologiczna a zdrowie psychiczne. Terapia to nie naprawianie a dostarczanie nowych umiejętności. 6. Wprowadzenie do technik 
uważnościowych. Skupienie się na chwili obecnej zmniejsza cierpienie wywołane myślami oraz pozwala bardziej angażować się w konkretne działania.

Warsztat będzie prowadzony aktywizującymi technikami. Uczestnicy będą pracowali na własnym materiale. Każdy uczestnik i uczestniczka będzie miał/a 
możliwość doświadczenia technik terapii akceptacji i zaangażowania oraz uważności na sobie.

O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Konrad Ambroziak jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeutą poznawczo-behawioralnym, 
superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą motywującym, superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT, członkiem 
Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska. Pracuje z 
nastolatkami, młodymi dorosłymi i osobami dorosłymi. Jest autorem artykułów i książek dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemów 
etycznych i społecznych. Obecnie zafascynowany III falą terapii behawioralnych, filozofią starożytną Grecji i buddyzmem.


