Marte Meo –”Av egen kraft”
Lär dig förstå och läsa budskapet som döljer sig bakom
det problemskapande beteendet!!
Den 18 Maj 2022 har vi äran att få välkomna Maria Aarts, Marte
Meos grundare, till Hässleholm på sin föreläsningsturné runt om
i världen. Maria Aarts kommer från Eindhoven i Holland och
anses vara en av världens främsta specialister på att förstå och
tolka människors samspel. Med ett knivskarpt öga läser hon av
samspelet och guidar sina åhörare genom filmer från vardagligt
samspel så att alla kan förstå och ta till sig av hennes kunskap i
sitt yrkesutövande.
Maria kommer tala utifrån filmer från olika verksamheter från olika delar av världen
som på något sätt arbetar med barn, ungdomar eller äldre. Genom att blanda filmer
ger hon åhörarna en större förståelse i hur lika våra behov är genom livet oavsett
ålder. Hur vi med vårt bemötande kan skapa utveckling, samförstånd och harmoni.
Föreläsningen riktar sig extra mot hur vi kan möta personer med någon form av
neuropsykiatrisk funktionsvariant.
Maria har förmågan att lära oss se det viktiga i relationer och samspel och gör det
komplicerade konkret, enkelt och användbart. Med filmens hjälp sammankopplar
Maria teori med verklighet och hjälper oss att bygga på det fungerande samspelet.

Välkommen att njuta av denna fantastiska kvinna och föreläsare som på
ett personligt, varmt och humoristiskt sätt delar med sig av sin kunskap.
Plats: Hässleholm, Första Avenyn 11
Datum: 18 maj 2022 Tid: 09.00-15.00
Kostnad förmiddagen (föreläsning 09.00-12.00): 1000 kr exkl moms. (OBS!! 800 kr exkl moms om du
anmäler dig innan den 31 mars)
Kostnad heldag (dvs även MasterClass kl 13.00-15.00): 1700 kr exkl moms (OBS!! 1500 kr exkl moms
om du anmäler dig innan 31 mars). MasterClass innebär att du som är Marte Meo utbildad eller är under
utbildning får möjlighet att ta med dig egen film från din verksamhet och få direkthandledning på den av
Maria under eftermiddagen.
Anmälan är bindande men kan överlåtas till kollega. Anmälan görs till info@azarina.nu Ange namn på
deltagare, fakturaadress, organisationsnummer/e-faktura nummer och referensnummer.

För mer information kring föreläsningen ta kontakt med Azarina Kander Birgersson, Marte Meo
Licensed Supervisor genom info@azarina.nu eller 0700-999805

