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ponedeljek, 10. december 2018, 
ob 17. uri v dvorani knjižnice 

 

 

 
mag. Violeta Irgl in Jana Debeljak 

 
predavanje Rahločutnost v odnosih  

in predstavitev knjige Konec molka: kako naj 
otroka, ko doživi travmatično izgubo matere ali 

očeta, podpremo in mu pomagamo 
 

Naši odrasli odnosi izvirajo iz odnosov v naših družinah. Otrok živi iz odnosa s svojimi starši. Moč 
odraslih je v prepoznavanju preteklosti in zavestnem odločanju za spremembe v sedanjosti in 
prihodnosti. 

Svoji preteklosti nikoli ne moremo povsem ubežati, saj nas je izoblikovala. Del nas je in živi v nas. 
Lahko pa spoznamo, kako vpliva na naše življenje in s tem izboljšujemo odnose. Ozdravljena 
preteklost pomeni lažjo, lepšo ter boljšo sedanjost in prihodnost.  

Na predavanju bomo spoznali: 

• Kako lahko prepoznamo dolgoročni vpliv obremenjujočih izkušenj iz otroštva in kako se  

lahko z njim soočimo? Kako lahko pomagamo tudi svojim otrokom in vnukom? 
• Katere izkušnje nas najbolj obremenijo? 
• Kje se zaplete? 
• Kateri so temeljni pogoji za zdrav razvoj? 
• Zakaj sta zdrava samopodoba in občutek lastne vrednosti najpomembnejša varovalna 
dejavnika? 
• Kako lahko starši pomagamo graditi dobro samopodobo otroka in najstnika? 

 
 
Predavanje bo potekalo v obliki pogovornega večera med mag. Violeto Irgl, specialistko 

zakonske in družinske terapije, (so)avtorico knjige Konec molka: kako naj otroka, ko doživi 

travmatično izgubo matere ali očeta, podpremo in mu pomagamo in Jano Debeljak, 

voditeljico televizijskih oddaj o zdravju.  

Mag. Violeta Irgl je avtorica knjižice Zakaj tako boli, moderatorka foruma za žalujoče po izgubi 

bližnjega zaradi samomora na portalu Med.Over.Net, predavateljica in voditeljica delavnic ter 

ustanoviteljica in direktorica Inštituta za okrevanje po travmi, psihoterapijo in svetovanje 

Rahločutnost. 

Prijazno vabljeni! 


