Přednášky a semináře vede Yehuda Tagar,
terapeut, přednášející a zakladatel
Psychofonetiky, tj. soustavy psychoterapie,
poradenství, duchovního rozvoje a koučingu
jednotlivců i organizací.

PRO VÁS SPOLEČNĚ S PERSEPHONE INSTITUTE V RÁMCI PŘÍPRAVY DALŠÍHO STUDIA
ANTHROPOSOFICKÉ PSYCHOLOGIE PSYCHOFONETIKY A PSYCHOSOFIE PŘIPRAVILA:

PŘEKONÁVÁNÍ ZÁVISLOSTÍ S PSYCHOFONETIKOU
(přednáška 4.12. od 19h, seminář 5.12. od 9 do 17h, CENA: 200 KČ + 1000 KČ)
Pro velký zájem laické i odborné veřejnosti otevíráme druhý seminář na toto téma. Kromě
toho, že se zaměříme na hlubší příčiny vzniku závislostí a s nimi spojené skutečné potřeby
člověka, se seznámíme i s tématem zneužívání návykových látek. Obsáhneme současné
přístupy v péči o mladistvé i praktické možnosti Psychofonetiky. Účast na semináři je
podmíněna účastí na přednášce. Téma prohloubí odborným příspěvkem Luboš Braniš.
Přihlášky a rezervace na pacepraha@email.cz

PSYCHOFONETIKA JAKO UMĚNÍ BÝT SÁM SEBOU
(přednáška 5.12. od 19h, seminář 6.12. od 9 do 17h,

CENA: 300 KČ + 1300 KČ)

Všichni v podstatě víme, že jsme originální, neopakovatelné bytosti, ale dokážeme to skutečně
prožít a vyjádřit navenek? Co nám brání v poznání vlastní duše a vybudování zdravých hranic
pro kontakt s okolím? Jak lze účinně překonat strach a pochybnosti o sobě? Těmto otázkám a
mnohým dalším, které si přinesete s sebou, se budeme věnovat na ryze praktickém semináři
Psychofonetiky, kde se všechny naše krize a slabosti stanou výzvou k dalšímu růstu. Účast na
semináři je podmíněna účastí na přednášce.
Přihlášky a rezervace na druna@druna.cz
Psychofonetika je aplikovanou anthroposofickou psychologií a jedinečná je tím, že:
• používá spontánní gesta a hlásky lidské řeči k nalezení či léčení problému,
•
•
•
•
•
•
•
•

metodicky vyučuje empatické naslouchání,
metodicky vyučuje a rozvíjí empatii jako vědomý proces,
plně respektuje svobodu člověka: klient i terapeut jsou rovnocennými partnery,
klienta považuje za nejlepšího experta na sebe sama a dává mu k tomu prostor,
jde o krátkodobou vysoce účinnou spolupráci, počet sezení bývá 1-3 a nepřesahuje 7,
na zdravotní a psychické problémy člověka nahlíží jako na příležitosti k růstu,
praktickým způsobem prohlubuje a rozvíjí vědomí člověka,
podporuje zdravý a vědomý rozvoj duše namísto napravování patologií do normálu.

Více informací o chystaném studiu, místech konání a dalších akcích naleznete na:

www.pacepraha.cz nebo na tel. 774 965 249 a 602 250 717

