
Mladinski center sv. Nikolaja
Župnija Dolnji Logatec

Če Gospod ne zida hiše,
se zaman trudijo z njo njeni graditelji. (Ps 127, 1)

dr. Aleksander Zadel
ALI OBSTAJA VZGOJA ZA 

ODGOVORNOST

Srečanje bo v četrtek, 18. septembra 2014, ob 20. uri 
v Jožefovi dvorani medgeneracijskega Doma 

Marije in Marte, Šolska pot 1, Logatec.

Vstop prost!
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Program društva Mladinski center svetega Nikolaja 
sofinancira Občina Logatec.

Starši svojim otrokom želimo gotovo najboljše, ko 
jih pripravljamo na samostojno in odgovorno ži-
vljenje. Starejši ljudje sami zase radi rečemo, da smo 
odgovorni. Najbrž bi nam na vprašanje, ali je od-
govoren, prav vsak odgovoril, da je. Tudi za starše 
velja, da bi z da odgovorili na vprašanje, ali vzgajajo 
svoje otroke tako, da bi ti postali odgovorni. Zakaj 
torej okoli sebe vidimo toliko ljudi, za katere bi tež-
ko rekli, da so odgovorni?

Dr. Aleksander Zadel, univ. dipl. psiholog, je spe-
cialist klinične psihologije. Predava na Oddelku za 
psihologijo na Fakulteti za matematiko, naravoslov-
je in tehnologijo Univerze na Primorskem. Ima bo-
gate kliničnopsihološke izkušnje in izkušnje s »co-
achingom« ter osebnim razvojem posameznikov, 
parov in družin. Dela po načelih teorije izbire in 
realitetne terapije. Poleg tega pri delu združuje prin-
cipe pozitivne psihologije, hipnoterapije in na telo 
usmerjene psihoterapije. Učinkovito svetuje ljudem, 
da na podlagi lastnih potencialov in želja razvijejo 
suverene in avtonomne rešitve, s katerimi povečajo 
osebno zadovoljstvo in učinkovitost.
Nekateri članki in intervjuji z dr. Zadelom, kritični do sodob-
nega vedenja in vzgoje:

 - Živimo v patološki družbi (Mladina, 2011)
 - Življenje je naše, vzemimo ga v roke, odločajmo se po pa-

meti in odgovorno prenašajmo posledice (Jana 2011)
 - Sekiranje na zalogo škodi (Žurnal24, 2013)
 - Generacija ni izgubljena zaradi politikov, skvarili so jo 

starši (Slovenske novice, 2013)
 - Vem, da ne veš, da vem. Iskrenost! Blagoslov ali preklet-

stvo? (Cankarjev dom, 2013)
 - Depresija je posledica naučene nemoči (Mladina, 2014)

Ker je vsebina zanimiva v času, ko se srečujemo z 
vzgojnimi zagatami, ste prisrčno vabljeni na pre-
davanje spoštovanega in cenjenega strokovnjaka.

Povabite tudi znance in prijatelje!
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