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Адвокат диявола (лат. advocatus
diaboli) - неофіційна назва інституту

канонізації католицької церкви  з
1587. Офіційно: укріплювач віри (лат. 

promotor fidei). 
Скасована в 1983 Іоанном Павлом II

Функція «адвоката диявола» 
полягала в збиранні аргументів, які

б завадили канонізації особи. 
Офіційна особа, що виконує

протилежну функцію (тобто захист) 
називалась захисник Бога

(лат. advocatus Dei).

Вихідні аргументи
ГРОМАДЯНСЬКЕ 

СУСПІЛЬСТВО

Опікується суспільними 
цінностями. Просуває інтереси 
суспільства та його складових 

підгруп.

Є основою свободи, 
відповідальності, 

самовираження через 
СОЦІАЛЬНУ ЄДНІСТЬ:

Освіту. Культуру. 
Індивідуальний розвиток

БІЗНЕС (Ринок)

Опікується 
виробництвом товарів 

і послуг. 

Є основою 
економічного 

зростання та розвитку 
через ТОРГІВЛЮ

Працевлаштування

Розвиток людських 
ресурсів/соціальні 

інвестиції

Встановлення 
стандартів

ДЕРЖАВА 
(Публічний сектор)

Опікується збереженням 
громадського порядку та 
виробництвом 
суспільних благ.

Є основою равенства, 
справедливості, 
збереження 
громадянського миру 
через ЗАКОН

Інші регуляції

Фізичні інфраструктури

Соціальні 
фнфраструктури

КОНЦЕПТУАЛЬНА

ВЛАДА
ІДЕОЛОГІЧНА     

ВЛАДА

ЗАКОНОДАВЧА

ВЛАДА

СУДОВА  ВЛАДА ВИКОНАВЧА ВЛАДА
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Шановні колеги!

З огляду на Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів

України за № 85 від 16 лютого 2013 року (із змінами від 27 вересня 2013 року, затвердженими рішенням Ради

адвокатів України № 219) наведені нижче програми семінарів-практикумів з психології адвокатської діяльності

затверджені рішеннями Експертної ради з питань акредитації та сертифікації НААУ.

Крім того всі програми Школи адвокації та профайлінгу розроблено відповідно до Постанови Кабінету

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» та

рекомендовано для застосування в роботі Школи адвокації та профайлінгу.

Сьогодні професіоналу необхідні знання та навички в найрізноманітніших сферах  життя і це поза всіх сумнівів! Треба бути і оратором, і 

письменником і, навіть мати навички акторської майстерності. А без знання психології зовсім ніяк не обійтися, бо розуміти треба не тільки свого

клієнта, а й «читати» всіх інших учасників процесу. І це - професіоналізм!

Головна ідея проекту Школи адвокації та профайлінгу полягає в тому, що учасники мають отримати «ключики» до ідентифікації своїх психо-

емоційних станів, розуміння свого домінуючого типу темпераменту,характеру, переважаючих психологічних захистів, локусу контролю і т.ін, а  далі

усвідомити свої індивідуальні основи в системі побудови ефективних комунікацій. А тоді все майже просто!

1. Знання психодіагностики - успіх і психологічного впливу. Знання маркерів для візуальної аналітики (вирази облич, почерк, кінессіка, голос 

як система зовнішньої презентації, одяг, аксесуари тощо - все має своє значення!) і корисно для розуміння психічних станів людини з метою 

побудови перспектив взаємодії з ним. Завжди краще заздалегідь визначити відхилення в психіці клієнта при першій зустрічі, ніж усвідомлювати

суть фільму «Мовчання ягнят» через власний досвід. А вміло визначивши домінуючий канал сприйняття інформації судді / слідчого / прокурора і

т.д., вельми зручно сформувати доказову базу таким чином, щоб її сприйняття іншою стороною було безсумнівним.

2. Знання основ комунікації: адвокат - адвокат; адвокат - суд; адвокат - прокурор / слідчий; адвокат - сім'я / суспільство; адвокат - клієнт

(особливо що знаходиться в психотравмуючій ситуації) дозволять найбільш ефективно вирішувати поточні професійні завдання без втрат

особистих і уникати травмуючих ситуацій для власної психіки.

3. Психологія переговорів досить об’ємний і практичний напрямок. Адвокат - завжди парламентер! І важливо мати у своєму розпорядженні дієвий

інструмент, що дозволяє швидко підготуватися до переговорів, контролювати сам процес і всеосяжно проаналізувати результати, не загубивши 

дрібниць. А майстерне визначення суті чужих інтересів через створення «зони можливої довіри» найчастіше вирішує справу без нервів і вигідно

для всіх. Тут же варто згадати про практику і технології допитів, правила постановки питань, механізми психологічного тиску і т.п. психотехнік, які

ми розбираємо на наших заняттях.

4. Психологічний контракт, навички розпізнавання брехні і блефу, психологія ціни і потреби. Тема логічно випливає з психології переговорів, але

вона дуже самобутня. Всім начебто зрозуміло, що потреби, за якими стоять людські інстинкти, визначають буття. І часто це «буття» призводить до 

необхідності звернутися до адвоката. А як рахувати ціну наших потреб, зусиль і часу, кваліфікації та її підвищення? Запасів корвалолу в шафі і

докорів про неувагу від домашніх? Можна, звичайно, «зі стелі», а можна і обгрунтовано згідно з нашими практичним розробкам «формули ціни»

5.  Питання планування (ТМ), інтеллекткартінгу, правилам постановки мети і делегування повноважень; психології сім'ї та розлучень; інтуїції і

механіці переконання. І все це на тлі відеоматеріалу з відомих, здавалося б, фільмів. Однак люди запам'ятовують більше, коли бачать як це

застосовують інші.

І насправді обсяг інформації, що надається слухачам за час занять є колосальним! Що в свою чергу спонукає нас до пошуків інноваційних

технологій навчання та реструктуризації курсу. Зараз вже закінчена розробка кількох додаткових курсів з управління емоціями, конфліктів

(психологія професійної «гри»), психології і алгоритмів допитів (зокрема перехресного) і «вербування» (агентування свідка).

Крім цього створюються чек-листи і рекомендації по їх веденню для спрощення контролю за робочими ситуаціями, WEBінари для дистанційного

навчання. Сподіваємося, що майбутній курс вийде навіть більш розгорнутим, оригінальним, але не менш глибоким.

Приєднуйтесь до нас! І досягнемо досконалості разом!

http://uaa.org.ua/blog/FENOMENistyni/


ФЕНОМЕН БАЗЕРМАНА

• 2. Неминуче із збільшенням часу зростає і кількість витраченої енергії. Перевитрата енергії
спричиняє втрату працездатності і може призвести до хвороби. А в результаті «порожньої»  роботи
більше витрачено часу, шкода витрачених інтелектуальних і психологічних сил, які так бездарно і
безповоротно були віддані цій роботі

• 3. На третьому місці гроші. Шкода витраченого часу, прикро за дарма віддані сили. Але 
найприкріше і по-справжньому боляче - це за витрачені гроші. Бездарно витрачені гроші - це
справжній ляпас життя, які буде дуже довго гоїтися і противно  щеміти на зміну погоди.

• 4. Емоції. Звалені надії. Втрачена віра в чесність партнерів. Праведний гнів і глибоко засіла
образа - це набагато дорожче грошей. Рубці душевні гояться значно повільніше рубців будь-якого
гаманця ...

• 5. Зв'язки. Це найболючіше - задіяти в ході процесу не тільки ресурси, а й особисті зв'язки і
провалити все у відповідальний момент?!  Соціальна самотність і клеймо лузера - підсумок
невірного використання «козирних карт» професіоналом. Одне підвести себе - зовсім інше тих, 
хто тобі довіряв...
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-Видишь суслика? 

-Нет?

-А он ЕСТЬ!

Нашу роботу  умовно можна
структурувати, починаючи з самого 
дешевого ресурсу і закінчуючи
найдорожчим

1. Час. найочевидніший, але і найдешевший ресурс

Час проходить в будь-якому випадку. Витрачений час, за
умови аналізу проведеної роботи, завжди є безцінним досвідом для 
подальшого вдосконалення у практиці.

ФЕНОМЕН БАЗЕРМАНА – ХВОРОБА УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ



ХТО УНИКАЄ ГРИ, ТОЙ ЇЇ ПРОГРАЄ
РІШЕЛ’Є

КОНЦЕПТУАЛЬНА

ВЛАДА
ІДЕОЛОГІЧНА     

ВЛАДА

ЗАКОНОДАВЧА

ВЛАДА

СУДОВА  ВЛАДА ВИКОНАВЧА 
ВЛАДА

Залучаючи ресурси, починаючи з
найдешевшого - часу, багато наших колег

мимоволі втягуються в перевитрату
енергії. Далі, щоб не даремно витратити
сили і час, йдуть в хід гроші:  переїзди, 
готелі, експерти, і т.д. Але, припустимо, 

ваші більш досвідчені супротивники 
навмисно затягують процес. Вони дають

вам надію на так потрібний вам 
результат ... О, тут починається драйв! 

Емоції зашкалюють! Потрібно лише
останнє зусилля ... І тоді ви задіюєте всі

зв'язки. Ви ж не звикли відступати?! 
Ось так непомітно

здоровий глузд помер ще в самому 
початку нашої роботи.

ДЕМОКРАТІЯ – ЦЕ КОЛИ ВМІЮТЬ ВИСЛУХАТИ АДВОКАТА
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ОСОБЛИВА ПОЗИЦІЯ СИЛ 
через:

1) Конфлікт компетенцій
2) Логіку юридичних текстів...

Місце конкуренції за 
Право встановлювати Право  

через ІНТЕРПРЕТАЦІЮ 
текстів закону … ними  відокремлюється Простір

Можливого и  універсум
Правових рішень

И парадокс  логіки поділу юридичної
праці являє cобою першопричину
практик,  що здаються основані на 

справедливості та етичній
необхідності

Головна мета – підтримка та убезпечення професійної діяльності
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Посеешь характер –
пожнешь судьбу!

Барон Мюнхгаузен

Розуміння психіки людини завжди надає перевагу щодо

передбачення її дій. 

Ми навчимо не тільки передбачати дії інших, а й

направляти їх за необхідним напрямком саме за-для

успіху нашої адвокації

У самому загальному сенсі ОСОБИСТІСТЬ - це внутрішня система саморегуляції людини.

Вона завжди відчуває вплив двох інших сил, які умовно можна позначити як організм, внутрішній світ

і середовище, зовнішній світ в широкому сенсі, включаючи в першу чергу інших людей. Співвідношення

між цими трьома рушійними силами і визначає лінію життя людини - її Характер і потім Долю.
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Складові адвокатської майстерності
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Образование  важная часть нашей 
профессии, но не определяющая!

Народный адвокатский (не)юмор

…разница между знанием, как правильно, 
и умением/желанием/способностью сделать 
это, – колоссальна.

Адвокатська етика як «комплаєнс-ризики»
Справедливості (комплаєнс в його первісному значенні є контроль 

відповідності всім зовнішнім і внутрішнім правилам гри, включаючи 

звичай і діловий обіг. Плюс «формула «справедливості»).

Феномен Базермана - система управління жадібністю.

Психологічна структура «справедливості» - аспекти маніпуляцій.

8 Правил професійної «війни».

Адвокатське досьє - формальність чи свідчення професіоналізму. Як 

бачити повну картину по справі: Структура досьє, Чек-листи 

(«Подієвий ряд» і «Трикутник установки-поведінка-контекст, 

приклади / зразки). Приклад адвокатського досьє

Як вибрати спеціалізацію і за що готовий платити клієнт.

Розрахунок стягнень/компенсацій за позовами - протверезіння 

жадібності клієнта.

ЦІНА ПИТАННЯ або як рахувати свої гроші - ФОРМУЛА 

РОЗРАХУНКУ ГОНОРАРУ: P = d * t * fv * i * c * (2 - fs).

Учасники отримають у довічне користування:

-Макет Договору про правову допомогу (включає головні моменти відносин з клієнтом у світлі практики 

дисциплінарних палат КДКА)

- Додаток до договору: Розрахунок ціни послуг і формулу у форматі EXEL.

- Третейску Угоду Ad-hoc і додатки до неї.

-Робочі матеріали сесій (конспект семінару-практикуму, чек-листи, схеми, таблиці, зразки, пояснень і Т.п.)

Психодіагностика людини по обличчю.

3 модулі: кожен по 2 дні.

Детальне вивчення обличчя. Багато практики та 

вироблення власної прогностичної стратегії.
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КИЇВСЬКА  МІСЬКА
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА

КОМІСІЯ  АДВОКАТУРИ

КИЕВ 2015

Ігор Миколайович,

Адвокат, психолог

«ПОСЕЕШЬ МЫСЛЬ - ПОЖНЕШЬ ПОСТУПОК, 
ПОСЕЕШЬ ПОСТУПОК - ПОЖНЕШЬ ПРИВЫЧКУ, 
ПОСЕЕШЬ ПРИВЫЧКУ - ПОЖНЕШЬ ХАРАКТЕР, 

ПОСЕЕШЬ ХАРАКТЕР - ПОЖНЕШЬ СУДЬБУ».

Метою практикуму є підвищення відчуття професійної 

впевненості через оволодіння ефективними способами відстоювання 

своїх кордонів, прав, бажань і встановлення меж для інших через:

•Розуміння персональних стилів поведінки і їх обмежень.

•Розвиток професійної впевненості(асертивності) та навичок 

використання асертивних технік в робочих ситуаціях нашої 

професії.
Усвідомлення причини подій, що блокують внутрішню асертівность.

Блок 1. Базові принципи і вихідні позиції системи особистої і професійної асертивності / впевненості.

Усвідомлення понять асертивності і впевненості: визначення особистих джерел. Моделювання особистої програми асертивності і 

впевненості: (енергопотенціал, креативність, воля, емоційний інтелект, комунікативність, мотивація).

Мета. Ресурси. Самооцінка: Система Протекторату ААУ. Формула впевненості: Ситуація + Ресурс = РЕЗУЛЬТАТ асертивності. Основні 

мотивації(система оцінок) та Цілісність. Ранговий потенціал: асертівні портрети різних рангових потенціалів. Рівень примативності і парадокс 

Лапьера (обіцяти і не зробити) - середовище стереотипізації.

Блок 2. Структура асертивності / впевненості

• Структура конфліктності: моделі трансактного аналізу. Я-концепція і структурна схема впевненої поведінки у всіх можливих комунікативних 

середовищах.

• Вікова стратифікація впевненості: стрес, комплекси та ідентичність. «Портрет» свого Страху.

• Життєва позиція людини: які рішення ми виносимо з дитинства і як вони впливають на нашу поведінку зараз. Причини невпевненості і 

надмірної активності.

• Модель Censydiam: ключ до розуміння мотивації. Осягнення стереотипів: своїх і чужих.

Блок 3. Техніки асертивного впливу. Асертивний вплив - рамки.

• Переконання - доводи, наведені авторитетом: 4 типу авторитетної думки і передбачуваність їх трансформації (система комунікації «відкриті-

закриті двері»)

• Постановка «рамок» (фрейм):

1. ОЦІННИЙ - коли ти оцінюєш людину на предмет того, що ти можеш отримати і як ти можеш скористатися нею. Встановлюється для 

порівняння з іншими: викликає конкуренцію і бажання сподобатися.

2. ОБМІННИЙ - ти мені, я тобі! Створіть предмет торгу - тільки він приведе до мети.

3. ВИБІРКОВИЙ - вибір з декількох людей(пропозицій) одного - кращого. Вибірковий фрейм є наслідком правильної, ОЦІНКИ і пред'явленого 

у зв'язку з цим предмету торгу.

4. ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ - зведення оціночного фрейму в послугу і нав'язування почуття провини співрозмовнику через привласнення собі 

права дарувати або віднімати соціальне схвалення відповідальної людини.
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2014

Не важно, кто прав. 
Важно — кто лев…

народное

Психологический портрет конфликтной 

личности

Мы обещаем 

соразмерно 

нашим расчетам,

а выполняем обещанное 

соразмерно нашим 

опасениям.
Франсуа де Ларошфуко

Емоційна реальність: її складові та чинники впливу.

1.Конфліктне поле - картографія «несвідомого» і попередні тези для 

погляду з боку. Стратегії реактивної поведінки.

2.ПСИХОматріца: типи темпераментів і їх передбачувана 

ірраціональність. Робоча матриця контакту - «відкриті/закриті» двері; 

Ранговий потенціал: типи (професійний портрет), можливої взаємодії і 

вплив на ступінь «мудаковатості»; Приматівность - джерело 

конфліктних ситуацій.

3. Вікова класифікація: кризи, комплекси і Піраміда негативної 

ескалації «дурості».

4. Стрес. Діаграма ілюзій і похідні тріади емоційних афектів. Страх. 

Комплекси. Стереотипи. (Складові Довіри). Рамки конфліктності і 

реактивні тріади (емоцій) за темпераментами (як злиться психопат)

5. Поняття конфліктної особистості - як визначити психопата.     Тест, 

складений на основі стандартного опитувальника Роберта Хеєра

6. Конфліктність як якість особистості: робочі ознаки конфліктності, 

«триголовий» комплекс психопата: невротичне залипання, нарцисичне

знецінення, шизоїдний догляд.

7. Поняття про конфліктні «рамки» (фрейми). Феноменологія 

«прикордонного» клієнта: ви шукали цікаву професію і пригоди? 

Ви їх знайшли!

... ..и ще трохи про стрес і «шаблони» управління ним.

Дарт Вейдер - великий негідник 
Всесвіту або

невротик, просто моторошно 
засмучений…

Игорь 
Николаевич,

Адвокат, 
психолог

КИЇВСЬКА  МІСЬКА
КВАЛІФІКАЦІЙНО-
ДИСЦИПЛІНАРНА

КОМІСІЯ  АДВОКАТУРИ

КИЕВ 2014

Модель формування суб'єктної позиції

• Створення середовища переконання. Вік, потреби і стереотипи.

• Стрес і емоції: страх> стереотипи> комплекси.

• Тип інформаційного метаболізму (ТІМ) - картографія «безсвідомого». 

Трансактний аналіз (ТА): сценарії, драйвери і «матриця відкритих 

дверей» 

•Формула довіри (Зона Можливої Довіри)

• «Чотиритактний» механізм переконання.
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ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ

ТЕОРИЯ РАЗВОДОВ

2012 Киев

Все браки удачны. Трудности

появляются только тогда, когда

начинается совместная жизнь.

Н. Добронравов

1. Етапи життєвого циклу сім'ї

2.Передшлюбний період. Типи (профілі) шлюбів. Механізми 

психологічних захистів.

3. Подружня сумісність. Установки на шлюб

4. Шлюбно-семейна адаптація. Вік. Кризи.

5. Психологічний контракт – суть шлюбного контракту.

6. Проблеми сім'ї: співзалежність, анатомія зради.

7. Розлучення. Фази розпаду емоційних відносин

8. Стратегії поведінки при розлученні

-аналіз зацікавлених сторін;

-система сімейного впливу - соціальний «барометр»;

-ідентифікація «мішеней»;

-формули сімейної «гри»

-У вас есть планы на 5, 10 лет? 

-Кем вы видите себя через это время?
- Идите к черту со своим планированием! 

Оно мне  восприятие радостей жизни портит
Наблюдения Алексея Ветрюка, Дмитрия Пестрякова

ВРЕМЯ
ЭНЕРГИЯ

ДЕНЬГИ

ЭМОЦИИСВЯЗИ

Совет легче дать, чем выполнить. 

Он нуждается в опыте ремесла.
Александр Митта, кинорежиссер

Час і феномен Базермана

• Професійне нехлюйство і традиційні методики «ТМ»
• Ритми мозку і ірраціональність / раціональність.

• Математика часу 

• Структурування часу по Е. Берну

• Психологія часу: секрети тибетських практик Калачакри і «Колесо 

життя»
• Прийоми ірраціонального управління часом.

• Авторитетна думка: правило Езенхауера і варіації на тему 

прийняття рішень.

Концентрація на результаті: багатошаровість будь-якого плану.

• 6 ірраціональних сценаріїв життя і динаміка планування.

• Вікові особливості планів.

• Стрес і як реагують різні види темпераментів в реальному дедлайні.

PS. Дізнайтеся свої слабкості і ви оціните свої можливості!

«Досить часто про кращі миттєвості 
життя дізнаєшся від очевидців»
(Сталкер. Стругацькі)
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«Людей больше беспокоят не события, 
а то, как они воспринимают их»

Греческий философ Эпиктет

Страх

Комплексы

Стереотипы ожидания 
негативного развития 

ситуации

Відомо, що емоції мають своє фізичне втілення. Ми впізнаємо їх у 

собі і в інших через фізичні прояви. Існує прямий зв'язок між нашими 

рухами та емоціями. Ми відчуваємо емоцію, - і вона проявляється в 

тілі, і навпаки, ми робимо рух, і він народжує емоцію. Крім того, 

емоції безпосередньо пов'язані з нашими думками. Наші думки 

народжують емоції! Тому ще один ключ до усвідомлення своїх 

емоцій - це усвідомлення своїх думок. 

Завдання курсу: по-перше, навчитися усвідомлювати свої емоції і

по-друге: навчитися керувати своїм емоційним станом. 

Ми розглянемо:

7. Емоція і колір: залежність і діагностика.

8. Тривалість емоції, стрес, стереотипи і реактивна поведінка.

9. Акценти управління емоціями: знак, сила, ритм. Карти емоцій.

10. Самооцінка емоційних станів: проби і таблиці.

11.Зона емоційного комфорту і стратегія дисоціацій.

12. Психологічний час в роботі з емоціями.

13.Ключі і категорії емоцій та інше.

«Мы выбираем не тот путь, который 

предлагает нам наименьшее сопротивление, 

а тот, который дает наибольшие 

преимущества»
Бернард Шоу

Судова експертиза — це опосередкований засіб доказування

СПРАВЕДЛИВОСТІ, сутність якого полягає в тому, що уповноважена

процесуальним законом особа (слідчий, прокурор, адвокат, суд) 

доручає СУДОВОМУ ЕКСПЕРТУ вирішити поставлені перед ним 

питання, а судовий експерт, користуючись своїми спеціальними знаннями, 

проводить дослідження наданих йому матеріалів і надає висновок, який

використовується як джерело доказів у кримінальному, 

цивільному, господарському, адміністративному судовому процесі, 

у справах про адміністративні правопорушенн та у виконавчому

провадженні.

1. Функції психіки і системи психічних явищ.

2. Звідки виникають і навіщо потрібні емоції.

3.Як працює наш мозок - трохи про 

функціональні асиметрії.

4.Емоціі, стрес і вік.

5. Поняття про EQ: реальність чи чергова 

маркетингова «вигадка».

6.Шість основних емоційних осей і правило 

«емодинамікі».

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Наведені плани семінарів звісно перевищують дедлайн у 2-2,5 години і більше є частинами чи презентацією 

системних курсів Школи адвокації та профайлінгу, розрахованих по триместрах (10-12 занять по 2 пари), як то:

•Фізіогноміка в згальному сенсі - психодіагностика людини по обличчю. Завдяки цьому методу за

будовою черепа, зморшок на обличчі, кольором або наявності волосся на голові можна виявити

приховані раніше спонукальні імпульси в поведінці людини, до того ж часто не усвідомлювані їм самим. І

з великою вірогідністю можна прогнозувати його можливості і схильності, включаючи ступінь

«мудаковатості». А ЛОКАЛІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ОСОБИСТОСТІ, тобто переконання людини щодо

того, ДЕ знаходяться або локалізуються сили, що піддають впливу, управлінню і КОНТРОЛЮ ТЕ, ЩО

ВІДБУВАЄТЬСЯ В ЙОГО ДОЛІ, дає нам неосяжні можливості в «монетизації» цих наших знань.

•Школа професійних парламентерів (курс по підготовці, плануванню, поведінці та аналізу 

переговорів в адвокатській практиці включаючи агресивні переговори, допити, побудови адвокатської 

версії юридично значущих подій, вербування/агентування свідка та/чи його дискредитація та багато 

іншого)

•Ірраціональний вплив і маніпуляції (курс управління реальністю через розвиток навичок вишукувати 

слабкості опонента та акцентуватись на них з метою спонуканні до дій, які потрібні нам. Ми вивчаємо 

особливості еріксоновського гіпнозу та інші дієві методики, що можуть бути у нагоді в нашій роботі чи 

житті)

•Асертивність (впевненість) професіонала (курс поглиблює знання про власну особистість та дає 

розуміння власної сили. Поєднуючи його з курсом розвитку інтуїції та управління часом можна 

розвинути в собі не аби-які здібності. До того ж ми даємо розуміння реальних важелі впливу на 

професійну реальність.

•GR мендежмент або професійний лобізм (курс дає розуміння лобістської діяльності для 

професіоналів в сфері законотворчості чи тих, хто так або інакше працює в політичній площині. Ми не 

тільки навчимо створювати проекти законів за встановленими правилами, а й розкажемо як вони 

стають законами, проходячи через комітети та пленарні засідання ВРУ; розберемо складові «корупції» 

та створимо матриці впливу на систему за для інтересів наших клієнтів.

•Експертика (курс щодо розуміння та правильного застосування судових експертиз, перш за все 

психологічних, в  адвокатській практиці. Ми детально розберемо ціну моральної шкоди та вартість 

будь-якого можливого впливу на клієнта, бо негідники мають бути покарані і фінансово теж) 
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…зло нельзя победить. 
Потому что борьба

с ним и есть  Жизнь!
Аббат Фария

Запрошуємо в Школу прикладної психології !   

Ігор Покотило

Реєстрація по e-mail: 

box1313@ukr.net 
Або за тел. 

044 3311002


