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právě držíte v rukou první číslo
zpravodaje Institutu Virginie
Satirové České republiky. Je
pro mne velkou ctí vás touto
cestou oslovit. Nejdříve mi
dovolte, abych vám všem popřál úspěšný vstup do roku
2012; věřím, že pokud o to
budeme stát, mohou se nám
plnit naše sny a přání.
Pokud bych na tomto místě
připomínal všechny osobnosti,
které bych chtěl, zaplnil bych
místo krátkého úvodníku celý
zpravodaj a tak mi dovolte
vzpomenout jen několik událostí a osobností, bez kterých
by Institut Virginie Satirové a
vlastně ani tento zpravodaj
nemohl vzniknout.
Počátky setkávání Virginie
Satirové a československých
odborníků se datují od roku
1979. Tehdy přijela na pozvání
MUDr. Petra Boše a MUDr.
Jana Špitze a vedla zde dva
týdny poloilegální seminář.
Virginia poté navštívila Československo ještě v roce 1987,
kdy byla čestnou prezidentkou

I. mezinárodního kongresu
rodinné terapie v Praze.
U všech těchto aktivit a pak
také u mnoha a mnoha dalších
byla i PhDr. Olga Holubová,
osobnost, která se stala pro
českou satirovskou obec naprosto zásadní. V roce 1997
spoluzakládala Institut Virginie
Satirové a neúnavně podporovala šíření myšlenek Virginie
Satirové mezi odbornou i laickou veřejnost. To že dnes čtete
tyto řádky, je i její zásluhou.
Od svého vzniku se Institut
vyprofiloval jako plnohodnotná
odborná společnost, spolupracující s ostatními odbornými
psychoterapeutickými společnostmi. Kromě pořádání seminářů zahraničních i českých
odborníků započal Institut
v roce 2001 se vzděláváním
psychoterapeutů
v dlouhodobém čtyřletém výcviku akreditovaném jako
komplexní vzdělávací program
v psychoterapii pro zdravotnictví. V současnosti běží již čtvrtý
běh tohoto výcviku a chystá se
otevření pátého ročníku. Při
příležitosti dvacátého výročí
prvního mezinárodního kongre-

su rodinné terapie zorganizoval Institut „Světovou konferenci o rodině“, které se zúčastnili přední světoví odborníci na rodinnou terapii.
Chci poděkovat redakční
radě tohoto zpravodaje a především Tomáši Kleisnerovi,
který jeho vydání inicioval a
zorganizoval. Zpravodaj bude
vycházet dvakrát ročně a budeme rádi, když se budete na
jeho obsahu spolupodílet
nejen zprávami o vašich aktivitách, ale i příspěvky do diskuzí.
Doufám, že se tento zpravodaj
stane místem pro zajímavé
informace o současném dění
v oblasti rodinné terapie a
transformační systemické terapii podle Virginie Satirové a
přispěje k šíření myšlenek
o tom, že náš život může být
plnější a spokojenější, neboť
„SVĚT JE HEZČÍM MÍSTEM,
PROTOŽE MY VŠICHNI JSME
V NĚM.“
V Ostravě 9. ledna 2012

Rodinná rekonstrukce
Často dostáváme otázku, zda
jsou rodinná rekonstrukce a
rodinné konstelace totéž a jaký
je mezi nimi rozdíl. Na rodinnou rekonstrukci se člověk,
jehož se týká (Hvězda), připravuje důkladně zhruba jeden
rok, zatímco rodinné konstelace řeší aktuální záležitost teď
a tady, i když třeba

s nahlédnutím do minulosti.
Rok trvá sbírání informací ze
tří generací rodiny a zároveň to
umožňuje práci s věcmi, které
Hvězda postupně objevuje, a
její osobní růst. Při realizaci
rodinné rekonstrukce se lektor
zaměřuje na Hvězdu, ale
účastníci mají možnost pracovat v menších skupinách, aby

mohli ošetřit a zpracovat věci,
které se mohou při rekonstrukci objevit.
Rodinné konstelace vycházejí z rodinné rekonstrukce, používají některé její nástroje.
Nepracuji s rodinnými konstelacemi a proto si myslím, že mi
nepřináleží je hodnotit.
Pokračování na straně 2
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Rodinná rekonstrukce—pokračování
Rodinnou rekonstrukci vytvořila Virginie Satirová (1916-1988), významná představitelka americké humanistické psychologie a rodinné terapie. Začátky rodinné rekonstrukce sahají do roku 1964 a pravděpodobně nejlépe reprezentují teorii Satirové o tom, že člověk
se stále vyvíjí, mění a roste, že má zdroje a schopnosti přežít navzdory nepřízni osudu.
Rekonstrukce umožňuje Hvězdě zažít důležité rodinné události, ke kterým došlo v životě rodiny během posledních tří generací.
Podstatné jsou tři cíle. První je odhalit zdroj starých poznatků v rodinném systému, uvědomit si, že zprávy, které jsme dostávali od
svých blízkých při výchově, jsme často vnímali tak, že jsme si mohli vyvinout zkreslený pohled na realitu. Umožní nám to doplnit chybějící kousky skládanky života do uceleného obrazu a dospět k novému pochopení toho, co se opravdu stalo, místo toho, co jsme
tehdy vnímali.
Druhým cílem je podívat se na lidskost a jedinečnost lidí z příběhu Hvězdy. Často si v sobě nosíme zkreslené obrazy, které jsme si
vytvořili o svých rodičích, když jejich chování bylo závislé na přežití. Hvězda má možnost s rodiči navázat vztah na úrovni hlubšího spojení, spojení na úrovni intimity a přijetí. Toto spojení vede k celistvosti.
Třetím cílem pro Hvězdu je spojení s vlastní osobností. Když Hvězda je schopna vidět rodiče očima dospělého člověka, vidí chybějící
kousky, které dávaly neucelený a zkreslený obraz reality, může si vytvářet nový, možná dosud skrytý model života, ve kterém bude
existovat jako ucelená lidská bytost. Může si rovněž nacházet nové cesty k výživnému vztahu k rodičům.
Cílem rodinné rekonstrukce je osobní svoboda jednotlivce, stav vnitřní integrace a kongruence, vnímání svého místa v historickopsychologickém systému primární rodiny, nový a dospělý vztah k ostatním členům rodiny.
Základem rodinné rekonstrukce je úcta ke všem lidem bez rozdílu a přesvědčení o jejich právu a schopnosti na seberealizaci.
Iva Rainerová

Ohlédnutí za rokem 2011
Milí kolegové,

Dříve než se „ohlédnu“ za rokem 2011 dovolte, abych poděkovala Tomáši Kleisnerovi, který přišel na podzim s nápadem zrealizovat
dávný sen mnoha z nás o vydávání „satirovského zpravodaje.“ Přeju zpravodaji dlouhý život, hodně vtipu a nápadů a také hodně spolupracovníků, kteří budou posílat své příspěvky a fotografie.
A ještě do minulosti … velkou událostí roku 2010 byla bezesporu návštěva Johna Banmena, který v Praze vedl jednak supervize týmu
Movisa a pak seminář o Satirovské transformační terapii pro terapeuty.

Nadpis vnitřního textu

I rok 2011 byl nabitý důležitými událostmi. John Banmen a Kathlyne Maki-Banmenová pořádali v létě již tradičně své tréninky
v kanadském Vancouveru: jednak pro satirovské začátečníky, pak pro pokročilé satirovské terapeuty a poprvé John realizoval trénink
pro „mistry“ v satirovské terapii. Tréninku
pro pokročilé terapeuty se zúčastnila hned trojice Češek: Lenka Ságnerová, Jarmila PetrovNadpis vnitřního textu
ská a Šárka Palečková. Mě pozval John na trénink pro „mistry“ , což byla nabídka, která se neodmítá. Ze slovenských kolegů pozval
Hanu Ščibranyovou, Naďu Feketeovou a Olgu Němcovou.
Na semináři se mi dostalo potvrzení hlubšího smyslu mojí práce, prožívala jsem velkou radost a vzrušení, když jsem se mohla učit od
Johna a od ostatních. Program byl intenzivní, bohatý na poznatky a lidská setkání. John ho vedl za pomoci dvou supervizorů: Lindy
Lucasové (Kanada) a Marie Lam (Hong-Kong). Účastníků bylo 30 z dvanácti různých zemí.
Z Kanady si nesu důležitá poselství o sobě, druhých, o roli terapeuta a hlavně jsem si vyjasnila svou roli učitele. Potvrdilo se mi moje
poznání, že „mistr není ten, kdo má nejvíc žáků, ale že mistrem je ten, kdo vychová nejvíc mistrů.
Uvědomila jsem si, že terapeut má být nejen kongruentní, ale také štědrý a odvážný, a taky to, že moje moudrost je v mém srdci. Za to
moc děkuji.
Pacifický institut Satirové se rozhodl ocenit patnáct lidí z celého světa za jejich práci v Modelu růstu. Mezi oceněnými byla Ilona
Koťátková, Hana Ščibranyová a Milada Radosová. Kanaďané uspořádali velmi krásný večer, kdy Michael Callaghan, předseda Pacifického institutu, a John Banmen, ředitel výcviku, předávali ceny těm z vyznamenaným, kteří byli přítomni.
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Druhou událostí roku 2011 byla návštěva Madeleine De Little, kanadské terapeutky, která dlouhodobě pracuje s dětmi pomocí satirovsky modifikované „Sand therapy.“ Na Madeleine a její ochotu přijet přednášet do Čech nás upozornil John Banmen v únoru s tím, že
může přijet v srpnu. Bylo to dost narychlo, a tím spíš si vážím ochoty, s jakou se organizace semináře ujala Lenka Ságnerová. Partnerem
při realizaci jí byl Tomáš Kleisner v roli tlumočníka a zároveň průvodce Madeleine po Praze. Oba se zasloužili o to, že se Madeleine
v Čechách ohromně líbilo. Předvedla úžasnou práci, především jsem ocenila její kasuistiky práce s dětmi, kdy jejich „obrazy v písku“
nám vždy promítla a přidala k nim zasvěcený komentář. Navíc napsala obsáhlá skripta, která Tomáš přeložil. Ohromně se mi líbil způsob, jakým Madeleine komunikuje - přirozeně, kamarádsky a při tom velmi citlivě a s respektem. Navíc se ukázalo, že má velký smysl
pro humor a umí se dobře bavit. Večer se neohroženě přidala ke zpěvu našich lidovek. Těším se na pokračování jejího semináře v roce
2012.
V záři 2011 jsme absolvovali první běh čtyřletého výcviku pro psychoterapeuty ve zdravotnictví a v sociální oblasti Movisa IV, jehož jsem
ředitelkou. V lektorském týmu pracujeme ve triádě s Ivou Rainerovou a s Luďkem Radosou. Spolupracujeme s týmem dvanácti facilitátorů, kteří pečují o triádové procesy a vedou kousky práce se skupinou - jsou to vlastně „lektoři ve výcviku.“ Máme skupinu 36 účastníků,
která je velmi pestrá a bohatá na zdroje. V prvním týdnu jsme zaseli mnoho důležitých konceptů a nástrojů ze satirovské transformační
systemické terapie, které budou účastníci v mezidobí procvičovat. Mám radost z práce facilitátorů, věřím, že z nich budou opravdu
„mistři“.
Velkým zážitkem na druhém setkání Movisa IV v listopadu byla přednáška profesora PhDr.Stanislava Kratochvíla. Účastníci obdivovali
jeho moudrost, kreativitu a hravost. Standa byl na první světové konferenci rodinných terapeutů v Praze v roce 1987, kde se setkal
s Virginií Satirovou, jejíž práce se mu moc líbila. Rád na to vzpomíná a má pro Model růstu sympatie, čehož si vážíme.
Na Beskydsku pokračuje výcvik Movisa III, který vede Lubica Lichorobiecová, účastníci se již „přehoupli“ přes polovinu a nyní jsou ve
čtvrtém ročníku.
V říjnu v Ostravě proběhla dvoudenní supervize týmu Movisa, kterou vedla Ilona Koťátková. Bylo moc užitečné pracovat v celém týmu.
Moc oceňuji způsob, kterým Ilona supervize vedla, a také energii, kterou jsme vytvořili. Organizace se ujal Petr Hýl a všichni jsme se
shodli, že neměla chybu.
V neděli po supervizích proběhla Valná hromada Institutu Virginie Satirové České republiky, kdy došlo k částečné obměně Rady Institutu
a jako vlaštovka vyletěla zpráva o výcviku Movisa V, jehož vedením byla pověřena Lubica Lichorobiecová. Myslím, že se můžeme radovat, že je o náš výcvik takový zájem a že budeme otevírat již pátý běh.
A na co se můžeme těšit v tomto roce? Iva Rainerová a Petra Večerková připravují výcvik pro sociální oblast, přijede Madeleine De Little
a také John Banmen.

Milada Radosová

John Banmen a jeho „mistři“ ve Vancouveru 2011
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MADELEINE DE LITTLE TERAPIE HROU: SOCHY A OBRAZY V PÍSKU
19.- 20. 8 . 2011
V srpnu přijela do České republiky z Kanady na pozvání institutu Madeleine De Little, která na
Jůnově statku v Sedlci u Prahy vedla dvoudenní seminář TERAPIE HROU: SOCHY A OBRAZY V
PÍSKU. Madeleine spojila satirovský transformační model s tradiční terapeutickou hrou na pískovišti a pracuje s dospělými i dětmi, které nemohou své traumatizující zážitky vyjádřit slovy. Její
dvoudenní seminář byl určen terapeutům, sociálním pracovníkům, absolventům i pedagogům.
Všem, jejichž hlavní náplní práce je komunikace.
“Naučila jsem se, co jsem očekávala, a ještě mnohem víc. Trojrozměrné obrazy, které si klient vytváří
sám, přináší intenzivnější pocity, vizuální vjemy a intenzivní prožitek změny.“ (Ze závěrečných hodnocení)

ROZHOVOR S ÚČASTNICÍ SEMINÁŘE
Dobrý den Hanko, děkuji za poskytnutí rozhovoru, moc si toho
vážím. Jak ses o semináři dozvěděla?

Na co dalšího by se mohl semináře zaměřit, aby ti prospěl a přinesl ještě větší obohacení?

Přišla mi anotace e-mailem.

Líbilo by se mi vidět práci se skutečným klientem. Forma videonahrávky by byla hodně přínosná. Praktické nacvičování vnímám
jako nedílnou součást semináře, takže více prostoru pro procvičování.

Jaké bylo prostředí?
Seminář se konal na Junově statku sociální firmy Fokus Praha,
bylo to velmi milé a příjemné prostředí. Líbilo se mi komorní obsazení účastníků, mohli jsme všichni procvičit získané poznatky a
konzultovat je ihned na místě.
Co ti seminář přinesl?
Moje představa o semináři byla velmi obecná. Technika mne
oslovila. Pracuji s dětmi a tento způsob práce mi přijde jako přirozený v oblasti neverbální komunikace s touto cílovou skupinou.
Šlo vlastně o jiný vhled do duše dítěte i dospělého.

Je ještě něco, co bys ráda řekla?
Přála bych lidem, kteří by mohli seminář absolvovat, pokud by se
ještě konal, setkání s Madeleine. Její osobnost a způsob práce
mne hodně oslovil. Její lidskost a přístup k lidem je jedinečný. Šlo
o seminář, který nebyl ničím limitovaný – profesí, příslušností k
terapeutickému směru či vzdělání a to se mi líbilo. Ještě bych
dodala jen: POKRAČUJTE, seminářů, které se zaměřují i na práci
s dětmi je málo. Děláte to skvěle a moc děkuji.

Jaký dopad bude mít tento seminář na tvůj profesní život?
Bude to pro mne další nástroj pro práci, obohacení dosavadních
zkušeností a přidání další, nové. Líbí se mi využití terapie pískem
„Satirovským“ způsobem. Rozšířila jsem si tu obzor možností.
Co potřebuješ, abys tímto způsobem mohla pracovat i v budoucnu?
Rozhodnutí, chuť jít do toho. A také by se mi hodil větší prostor,
jakási „kouzelná místnost.“
Co je tvůj největší zážitek?
Vidět Madeleine při práci s účastníky.

Výjev na pískovišti jednoho z dospělých účastníků

Ptala se Lenka Ságnerová, odpovídala mgr. Hana Červenáková
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Výzkumný projekt „Sledování dopadů psychoterapeutického výcviku
Movisa IV na jeho frekventanty“
Na základě myšlenky MUDr. Milady Radosové vznikl výzkumný záměr orientovaný na sledování dopadů psychoterapeutického výcviku
Movisa IV na jeho frekventanty.
Cílem práce je zmapovat a popsat úroveň osobnostního vývoje frekventanta, a to přes „hladinu“ kongruentního vystupování a sebeúcty
jakožto hlavních atributů „vstupujících do hry“ v profesionální terapeutické práci. Dále zjistit úroveň terapeutických kompetencí před
vstupem do výcviku a na jeho konci (tedy změny, které frekventanti pozorují v průběhu výcviku v úrovni vlastních terapeutických kompetencí).
Cílem projektu není zjistit účinnost programu (což ani teoreticky není možné), ale spíše identifikovat výše uvedené klíčové oblasti, na něž
má výcvik dopad.
Proč výzkum provádíme? Především proto, abychom se dozvěděli, jaké konkrétní odezvy registrují samotní účastníci. Na základě této
zpětné vazby je možno výcvik „upravit“, nebo přiblížit jeho uchazečům a praxi. Jednou z motivací je tedy zabránit stagnaci dobře se vyvíjející práce. Jde tak o analýzu procesu. Nejde nám o tzv. „hájení zájmů naší profese nebo našich způsobů práce“. Chceme naopak rozšířit své poznatky o této práci a jejich způsobech, které by měly vést ke zdokonalení. Dalším z důvodů je získání zpětné vazby o tom, zda
to, co děláme, funguje (popř. jak to funguje z pohledu frekventantů výcviku). Blížíme se zkoumání procesu psychoterapie, ačkoli „na to
jdeme“ skrze zkoumání úrovně osobnostního vývoje respondentů a sledování jejich terapeutických kompetencí.
„Satirovský model“ nemá dostatečné výzkumné výstupy na vědeckém poli, což je pro něj možná škoda. Otázka zní, jak moc je tento fakt
devalvující pro samotný směr?
Celý výzkum je situován do dvou oblastí, které sledujeme společně. Oblast „úrovně osobnostního vývoje jedince“ (úroveň kongruence
a sebeúcty) sledujeme především proto, že kongruenci, sebeúctu a další aspekty charakterizující osobnost terapeuta považujeme za
nezbytné z důvodu aplikace jednotlivých terapeutických metod do praxe. Lze se na ně ale dívat jako na samostatné kompetence či alespoň aspekty podílející se na rozvoji nebo zacházení s kompetencemi. Vycházíme z předpokladu, že přestože není dosud zodpovězena
otázka, zda je pro terapeutický proces (či jeho výsledek) důležitější osoba terapeuta nebo používané metody, bude patrně nezbytné nejprve prozkoumat terapeuta, který s metodami a nástroji zachází.
Druhou oblasti zájmu se stala „úroveň terapeutických kompetencí“. Terapeutovy kompetence je „v satirovském modelu růstu“ vhodné
zkoumat hned z několika důvodů. Předně proto, že výzkum na tomto poli je spíše „v plenkách“ (máme několik podobných výzkumů
v příbuzných odvětvích pomáhajících profesí, jako jsou sociální pracovníci, sociální pedagogové – vychovatelé, učitelé). Z literatury známe jen nekonkrétní podoby toho, co by měl profesionál – terapeut znát, umět a jak s tím vším zacházet.
Podrobněji budeme o naší práci informovat v odborných časopisech, na seminářích či konferencích. Veškeré ucelené podrobnosti a výsledky se zájemci dozvědí v monografii, která bude výstupem čtyřletého výzkumného snažení.
Realizací výzkumu byli pověřeni PhDr. Hana Cisovská, Ph.D., a mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.
Za výzkumný tým v Ostravě 4. 1. 2012 Ondřej Sekera

Ondřej Sekera je na práci
se satirovským Ledovcem
dobře připraven

Hana Cisovská
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Zpráva o výcviku MOVISA III.
Výcvik Movisa III začal v únoru r. 2009 v malebném prostředí Slezských Beskyd v Malenovicích u Frýdlantu nad Ostravicí.
Setkání jsou čtyřikrát v kalendářním roce, ve výcviku je třiatřicet frekventantů, kterým pomáhá pět asistentů. Lektorský tým
tvoří čtyři lektoři – PhDr. Renata Koláčková, PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Petr Štěpaník, včetně ředitelky výcviku, kterou
je Mgr. Lubica Lichorobiecová. Rok 2012 je pro náš výcvik rokem zakončujícím. Zkušený tým lektorů v průběhu roku 2012
bude připravovat další běh a to Movisu V. Výcvik je akreditován jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro
zdravotnictví a je otevřený i pracovníkům v pomáhajících profesích, přednostně těm, kteří systematicky pracují s klienty.
Koncipován je na 4 roky (710 hodin), frekvence setkávání 4 x ročně (tři čtyřdenní a jedno sedmidenní setkání). Přihláška
je ke stáhnutí na www.institut-satirove.cz, zašlete ji prosím ředitelce výcviku na swali@volny.cz. Spolu s přihláškou zašlete
životopis s popisem dosaženého vzdělání a praxe. Uzávěrka 1. kola přihlášek je 27.4. 2012. Přihlášení účastníci budou
v dostatečném předstihu informováni o přijímacích pohovorech.
Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách Institutu V. Satiriové www.institut-satirove.cz, nebo u ředitelky
výcviku, tel. 608 427 444.
Lubica Lichorobiecová

Studijní program pro supervizory
Instituty Virginie Satirové České a Slovenské republiky chystají společně pod odbornou garancí Satir Institute of the Pacific
v letech 2012—2014 studijní program pro supervizory v modelu Virginie Satirové. Motivační pohovory se konají 3. března.
a 7. dubna v Ostravě.

Akreditovaný výcvik pro sociální pracovníky
Vážení členové IVS,
plánujeme otevření akreditovaného výcviku pro sociální pracovníky. Zveme všechny zájemce, kteří chtějí přispět svými
zkušenostmi a nápady, aby se přihlásili na adresy ivarainerova@seznam.cz nebo petra.vecerkova@eurotopia.cz.

Růstová komunita na Vysočině 30. 7.—4. 8.
Od 30. 7. do 4. 8. 2012 připravujeme Růstovou komunitu, která se bude konat na Vysočině (o přesném místě
v současnosti jednáme s ubytovateli). Program je určen jak pro jednotlivce, páry, tak i pro celé rodiny s dětmi od deseti let
a bude organizován zvlášť pro dospělé, děti, ale i pro všechny dohromady. Bude zaměřen na osobní růst účastníků, na podporu zdravých vztahů mezi partnery, v rodině, i k sobě samým. Najdete také čas na rekreaci a pobyt venku. Zveme všechny
zájemce, aby se přihlásili na adresu Lenkasagnerova@seznam.cz nebo Konvalinova@gmail.com. Budou jim poskytnuty
podrobnější informace. Zároveň bychom vás rádi požádali o šíření pozvánky mezi další zájemce.

Rodinný tábor v Jeseníkách 19. - 26. 8.
Ve dnech 19. - 26. 8. 2012 připravujeme Rodinný tábor v Lázních Lipová v Jeseníkách. Rodinný tábor je určen pro rodiny s
dětmi od 0 do 10 let, program bude zahrnovat aktivity pro děti, programy pro rodiče a společné aktivity pro rodiče s dětmi.
Bude zajištěno stravování a program po celou dobu pobytu, který rodiny mohou využít nebo se mohou rozhodnout pro
vlastní program. Ubytování v samotném centru Jeseníků nabízí bohaté turistické možnosti, jako třeba návštěvu Jeskyní Na
Pomezí, vycházku do lesního baru nebo jízdu na motokárách. Děti mohou využít plně vybavenou hernu, ale i velkou zahradu s bazénem. Pro rodiče pak připravujeme programy zaměřené na podporu zdravých vztahů mezi partnery a v rodině, a
různorodé zážitkové programy. Zveme všechny zájemce, aby se přihlásili na adresu petra.vecerkova@eurotopia.cz . Budou
jim poskytnuty podrobnější informace. Zároveň bychom vás rádi požádali o šíření pozvánky mezi další zájemce.
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MOVISA III. (Malenovice)

Petra Večerková

15. – 18. 3. 2012

Tábor pro rodiny s dětmi, v Lipové Lázni v Jeseníkách,
termín 19. - 26. 8. 2012

14. – 17. 6. 2012
22. – 28. 9. 2012
8. – 11. 11. 2012

MOVISA IV. (mlýn Brejlov)
22. - 25. 3. 2012
24. - 27. 5. 2012
21. - 28. 9. 2012
22. - 25. 11. 2012

Sochy a obrazy v písku
Madeleine De Little (Kanada) v Praze a v Ostravě, dva třídenní semináře na začátku července. Spojení satirovské
transformační terapie s tradiční terapeutickou hrou na pískovišti pro dospělé i děti, kteří nemohou své traumatizující
zážitky vyjádřit slovy.
lenkasagnerova@seznam.cz

petra.vecerkova@eurotopia.cz
Petr Hýl a Magda Krolová
Seminář „Sochání“ 6. – 7. 4. 2012 Ostrava. Zájemci se
mohou hlásit na adresu Magda.Krolova@seznam.cz

Člověk člověku
Rodinná rekonstrukce Anity H. 24.-27. 10. 2012 mlýn
Brejlov, Týnec nad Sázavou
kontakt@clovek-cloveku.cz

Institut Virginie Satirové
V červenci přijede John Banmen (Kanada), který povede
supervizi týmu MOVISA a seminář „Závislosti.“ Termín
bude po upřesnění vyvěšen na webových stránkách
institutu.

Růstová komunita
Od 30. 7. do 4. 8. 2012 na Vysočině
lenkasagnerova@seznam.cz
nebo Konvalinova@gmail.com

Všechny akce se průběžně objevují na stránkách
institutu www.institut-satirove.cz

V pátek 9. září 2011 byl zahájen čtvrtý běh čtyřletého výcviku v psychoterapeutickém přístupu MOVISA IV. Pod vedením ředitelky výcviku MUDr. Milady Radosové a lektorů mgr. Ivy Rainerové a
MUDr. Luise Radosy se bude třicet šest
účastníků vzdělávat v Modelu růstu Virginie Satirové. Lektorům a frekventantům bude pomáhat
12 facilitátorů – lektorů ve výcviku. MOVISA IV
probíhá v krásném prostředí ve mlýně Brejlov u
řeky Sázavy.
Přejeme všem ať se jim po celé čtyři roky daří!

Kalendář
15. – 18. března

Movisa III (Malenovice)

22. - 25. března

Movisa IV (Brejlov)

6. – 8. dubna

seminář „Sochání“ (Ostrava)

24. - 27. května

Movisa IV (Brejlov)

14. – 17. června

Movisa III (Malenovice)

červen

John Banmen seminář „Závislosti“ a supervize

začátek července

Madeleine De Little (Praha a Ostrava)

30. července — 4. srpna

růstová komunita (Vysočina)

19. - 26. srpna

rodinný tábor (Jeseníky)

21. - 28. září

Movisa IV (Brejlov)

22. – 28. září

Movisa III (Malenovice)

24.—27. října

rodinná rekonstrukce Anity H. (Brejlov)

8. – 11. listopadu
22. - 25. listopadu

Movisa III (Malenovice)
Movisa IV (Brejlov)

Institut Virginie Satirové ČR
Tyršova 19 Ostrava 702 00
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Mgr. Petr Hýl
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