6º Congresso Internacional de IoPT 14-16 de outubro de
2022

Guerra e Paz dentro de mim
Autoencontro em vez de autodestruição
Programação
14.10.2022
12:00 Abertura do Congresso
12.15-13.45 Franz Ruppert: Guerra e Paz dentro de mim (Palestra)
13.45-14.15 intervalo
14.15-15.45 “Encontro consigo mesmo” ao vivo em Munique (também acessível no ZOOM)
15.45-16.00 intervalo
16.00-17.00 Perguntas e Respostas

15.10.2022
12.00-13.30 Franz Ruppert: A prática de IoPT (palestra)
13.30-14.00 intervalo
14.00 – 15. 45 Supervisão: “Encontro consigo mesmo” em Munique (também acessível no ZOOM)
15.45-16.00 intervalo
16.00-17.00 Perguntas e Respostas

16.10.2022
12:00-13.00 O que há de novo no IoPT? (plataforma www.ioptinformedsocieties.com, livros. Grupos
no Facebook. Atividades em diferentes países)
13.00-13.15 intervalo
13.15-14.45 Sessão individual ao vivo em Munique (também acessível no ZOOM)
14.45-15.15 intervalo
15.15-16.30 Encontro individual de supervisão ao vivo online

16.30-17:00 Encerramento do congresso

Os horários mencionados neste programa são da Europa central, ou seja: Sydney +9 horas, Cingapura
+6 horas, Moscou +1 hora, Londres -1 hora, Brasília -5 horas, Los Angeles – 9 horas
As palestras e sessões ao vivo acontecerão no Englmannstr. 2, em Munique. Haverá espaço para 50
participantes. O que acontecer lá será imediatamente disponibilizado no ZOOM.
Você pode participar online individualmente em casa ou em grupo em salas de reunião privadas ou
nos centros de prática profissional de IoPT. Seria útil se houvesse uma tela grande ou um dispositivo
tecnológico para que você possa apresentar para um grupo os eventos ao vivo de Munique.
Recomendamos que você faça deste congresso uma oportunidade de se reunir com seus grupos de
pares de intervisão/supervisão/apoio em muitos lugares do mundo.
Se você quiser fazer uma oficina própria ou dar uma palestra ao vivo ou online, defina o espaço de
tempo dentro do congresso e produza seu próprio link para o zoom. Anunciaremos como fazer isso
em www.healthy-autonomie.de e em www.ioptinformedsocieties.com.
A linguagem do Congresso é inglesa. Fornecemos traduções para alemão, português, chinês,
norueguês, russo, espanhol, turco.
Você pode adquirir seu ingresso para este congresso diretamente aqui:
https://www.eventbrite.de/e/6-international-congress-iopt-tickets-311252132507
O valor é:
€ 250 para os três dias
€ 100 por cada dia
Lugares no Englmannstr. 2 em Munique não podem ser reservados. Você só pode se inscrever para
participação online.

Vocês são muito bem-vindos para se juntar à comunidade de seres humanos interessados e
informados do IoPT.

Prof. Dr. Franz Ruppert
1º Presidente da Associação de Promoção da Autonomia Humana Saudável

