RODIČOVSTVÍ:
VĚDA, NEBO UMĚNÍ?
DOVEDNOST, NEBO TALENT?

Aneb seminář o tom, jak rozumět našim dětem a být s nimi na jedné lodi.

Program semináře je postaven na příbězích rodičů a rodin, jak je
slyšíme při našich setkáních v rámci koučování rodičů a rodinných
systémů při terapeutické práci s dětmi a jejich rodiči.

O čem bude na semináři řeč?
•
•
•
•
•
•
•

Jsem, či nejsem dobrý rodič?
Mám strach z rodičovských chyb ve výchově.
Jak utvářet pravidla ve výchově?
Jak nastavit hranice ZDRAVĚ?
Jak vychovat sebevědomé dítě?
Jak vést dítě k odpovědnosti?
Jak se vyrovnat s rodičovským zklamáním?

Iveta Clarke

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Lucie Mucalová

PRAHA: 19. 3. 2016 (sobota), od 9 do 16 hodin,

HERMÉS Group, Dykova 31, 101 00 Praha 10-Vinohrady

BRNO: 2. 4. 2016 (sobota), od 9 do 16 hodin, Sluneční dům, Trávníky 31, Brno-Černá Pole.
Nejbližší zastávka MHD je Zemědělská – tramvaj č. 9 a 11.
CENA

2 000 Kč/1 osoba nebo
1 500 Kč/při příchodu v páru
LEKTORKY

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Mgr. Lucie Mucalová

E-mailem: luciemucalova@gmail.com, telefonem: +420 732 448 449

Mgr. Lucie Mucalová
Terapeutka, koučka pro rodiny, děti a mezilidské vztahy.
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci, je absolventkou ročního koučovacího výcviku a frekventantkou dlouhodobého výcviku v komunikační
a strategické psychoterapii a hypnoterapii. Pravidelně publikuje na webových stránkách www.topskolky.cz a vyjadřuje se
k článkům na stránkách www.prozeny.cz, www.idnes.cz. Pravidelně přednáší a publikuje témata z oblasti partnerských
vztahů, výchovy dětí a osobnostního rozvoje.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.terapie-mucalova.cz nebo na facebookovém profilu
Mgr. Lucie Mucalová.

Ing. Iveta Clarke
Mezinárodně akreditovaný zkušený co-active kouč a facilitátor. Vystudovala a je akreditována největší školou koučování
na světě, americkou Coaches Training Institute (CTI). Od roku 2011 se zabývá také vztahovým a párovým koučováním,
pro které získala profesní akreditaci společnosti Centre for
Right Relationship (CRR) v Kalifornii. Dlouhodobě se věnuje práci se sebevědomím a studem. Pracuje s jednotlivci,
páry i rodinnými systémy. Píše odborné články do časopisů
Psychologie Dnes, Moje psychologie a Business Woman.
Více informací naleznete na www.ivetaclarke.com

