
Tisztelettel meghívjuk Önt az
ERGO Európai Regionális Szervezet

Az egészséges életkezdet - transzgerenációs traumákon innen és túl

című konferenciájára, valamint műhelymunkájára.

Már többedik generáció születik úgy, hogy az újszülöttet édesanyjától a szülészeteken 
uralkodó rutin protokollok miatt elválasztják.

* Mikortól találkozunk ezzel a gyakorlattal a történelemben?
* A magyar jogrendszerben kihez is tartozik a gyermek?
* Mik a szeparáció transzgenerációs kollektív traumáinak tünetei társadalmunkban?

A délután folyamán felvázoljuk azokat a megoldási javaslatokat, melyek a gyógyulási 
folyamatokat erősítik és a szülészeti rendszerbe való beágyazódás után ezeket a 
traumákat képesek megelőzni.

Szombati Műhelymunkánk alatt példákon láthatjuk és közösen gyakoroljuk azokat a 
folyamatokat, amikkel az AnyaBaba párost a legjobban tudjuk támogatni egységük 
megőrzésében.

A konferencia időpontja: 2015. november 13. péntek, 9:00 – 16:00
Műhelymunka időpontja: 2015. november 14. szombat, 9:00 – 16:00

A rendezvény részleteiről az alábbi honlapon tájékozódhat:
http://bit.ly/traumaésbonding

Kérdéseivel forduljon bizalommal Csomóné Lindmayer Katalinhoz
az ergonethu@gmail.com e-mail címen.

A konferencia biztonságos és szakszerű lebonyolítása érekében az előzetes 
regisztráció minden résztvevő számára kötelező!

M  E  G  H  Í  V  Ó

„A gyermek az anyához tartozik.
Az anya a gyermekéhez.

Minden körülmények között.”
(Michaela Mrowetz)

http://traumaandbonding.weebly.com/
mailto:ergo@presscomm.org


Program
Szakmai nap November 13. péntek 

 Regisztráció: 8:30-9:00

Plenáris program

 Nyitóbeszéd: Ékes Ilona ERGO, elnök

 Az állam szerepe a családok védelmében
Farkas Péter, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet, főigazgató

 Az AnyaBaba Mozgalom Magyarországon
Csomóné Lindmayer Katalin

 Transzgenerációs traumák történelmi vetületei
Dr. Bank Barbara, történész

 Kié a gyermek? A magyar jog tükrében
Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva, volt 
alkotmánybíró

 UNICEF az újszülöttek védelmében
Dr. Lux Ágnes, UNICEF Magyarország, 
gyermekjogi vezető

 Szülészeti anomáliák az ombudsman szemével 
Dr. Borza Beáta 

Helyszín: ELTE PPK, 1075 Budapest Kazinczy utca 23-27. Kazy aula
Időpont: 9:00-16:00

A támogatóknak köszönhetően a rendezvény INGYENES. Szeretettel várjuk!
A rendezvényen alkalom nyílik az AnyaBaba Mozgalom céljait és tevékenységét támogatni. Kérünk minden kedves 
vendéget, hogy lehetőségeihez mérten adományaival járuljon hozzá a Mozgalom működéséhez.

Regisztráció:  http://bit.ly/szakmainap

 Transzgenerációs kollektív traumák jelenléte, 
alibi a szeparációra a szülészeti folyamatokban
Michaela Mrowetz, pszichoterapeuta, klinikai 
szakpszichológus, igazságügyi szakértő, a cseh 
Egészségügyi Minisztérium szaktanácsadója 
Csehország

 Kerekasztal beszélgetés a délelőtti előadókkal

 Mindentudó magzatod, mindentudó kisbabád - A 
korai kötődés kezdete és kontinuitása
Andrek Andrea, pszichológus

 Szülés, mint lehetőség
Schanda Mónika, független bába

 Oxitocin a szeretetteli kötődés hormonja
Dr. Varga Katalin, habilitált egyetemi docens

 Szoptatás, mint a gondoskodás teljessége
Dobrova Beatrix Mária , IBCLC laktációs 
szaktanácsadó

 Bonding, mint az egészséges személyiségfejlődés 
aranyalapja
Michaela Mrowetz, pszichoterapeuta, klinikai 
szakpszichológus, igazságügyi szakértő, a cseh 
Egészségügyi Minisztérium szaktanácsadója, 
Csehország

 Kerekasztal beszélgetés a délutáni előadókkal

Műhelymunka November 14. szombat 
Helyszín: Griff Hotel, Smaragd terem, 1113 Budapest Bartók Béla út 152.
Időpont: 9:00-16:00

A támogatóknak köszönhetően a rendezvény INGYENES. Szeretettel várjuk!
A rendezvényen alkalom nyílik az AnyaBaba Mozgalom céljait és tevékenységét támogatni. Kérünk minden kedves 
vendéget, hogy lehetőségeihez mérten adományaival járuljon hozzá a Mozgalom működéséhez.
Regisztráció:  http://bit.ly/műhelymunka

 Regisztráció: 8:30-9:00

 Az AnyaBaba egység támogatása az egészséges folyamatokban
Michaela Mrowetz, pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus, igazságügyi 
szakértő, a cseh Egészségügyi Minisztérium szaktanácsadója, Csehország

A műhelymunka biztonságos és szakszerű lebonyolítása érekében az előzetes 
regisztráció minden résztvevő számára kötelező! 

A tematikaváltoztatás jogát fenntartjuk!
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