
Hra jako prostředek
zdravého zrání chlapců

Co: Jednodenní teoreticko - praktický seminář s Igorem Miháľem o přirozených
vývojových cyklech. Jak pomocí iniciačních her plně využít senzitivní období
chlapců tak, aby vrůstali do své sily a sebedůvěry a přirozeně se učili
zacházet se svou vůlí, agresivitou a vnitřní motivací.

Kdy: Pondělí 1. 8. 2022 9-18 hod

Kde: Ve škole Mamatata (za příznivého počasí na zahradě) na adrese:
Na Maninách 48, 170 00 Praha 7 (škola je ve vnitrobloku)

Cena: 1400,-Kč za osobu (při naplnění semináře alespoň 20 osob)

Pro koho: seminář je vhodný pro rodiče, učitele a průvodce, muže i ženy a povede
je k většímu porozumění vývojovým potřebám chlapců.

o lektorovi: Igor Miháľ je slovenský terapeut, který pracuje s dětmi i dospělými a
zejména s chlapci a muži formou intuitivních,
iniciačních a konstelačních her, které zahrnují i
prvky bojových sportů. Je spolutvůrcem konceptu
Hluboké pocitové komunikace mezi páry a lektor
Nordic walkingu, který propojuje pohyb a vědomou
práci se svým nitrem s cílem probouzení vnitřního
potenciálu člověka. Vyznává hodnoty jako vnitřní
motivaci, důvěru, otevřenou komunikaci, propojení
s přírodou, bytí v jednoduchosti a tady a teď.
Hovoří o výchově a vzdělávání, které je založené
na přijetí jedinečných vnitřních potřeb dětí. Je pro
zachování volné hry do co nejvyššího věku. Pořádá
semináře, kde se lidé učí skze hru rozvíjet základní
chutě života, sebelásku, sebedůvěru, komunikaci,
hranice, rovnocennost, rovnováhu, přijímání a
dávání, odvahu vykročit mimo komfortní zónu, vůli,
podporu, schopnost jít za vítězstvím i přijmout

porážku. Hry které uvolňují staré modely a vzorce z podvědomí a těla člověka.
Dospělí se učí, děti si hrají :).



Organizační informace: Seminář pořádá Osvobozená škola z.ú. ve spolupráci
s Igorem Mihálem a spolkem Mamatata. Místo konání bude v prostorách Pavilonu
spřátelené školy Mamatata (za příznivého počasí na zahradě). Pavilon je ve
vnitrobloku, který není volně přístupný, je třeba za každým příchozím zamknout.
Přijďte prosím na uvedenou adresu v časovém rozmezí 8:30 - 8:45, aby bylo
možné začít včas. S sebou podložku a pohodlný oděv. Jídlo je možné zajistit
společně (uvařili bychom jednoduché veganské jídlo - luštěninové testoviny s
červenou omáčkou), případně každý sám, v okolí je dostatečná nabídka.

Pro Ty z vás, kteří pojedou z daleka nabízíme možnost příjezdu již v neděli a
přespání v Osvobozené škole (Boleslavská 16, Praha 3).

Kontaktní telefon pro všechny případné dotazy je +420 605 184 902 - Bára
Hrubešová

Přihlášky ve znění jméno a přijmení, telefon a e-mail a zda máte zájem ozajištění
stravy prosím zasílejte nejpozději do středy 27.7.2022
na adresu barbora.hrubesova@osvobozenaskola.cz.
Platbu prosím zašlete na transparentní účet Osvobozené školy z.ú vedeného u Fio
banky.:

částka 1400,- Kč
číslo účtu 2601851723/2010,
variabilní symbol 2218
do poznámky k platbě prosím uveďte své jméno.

Fakturu vystavíme na vyžádání. Po zaplacení není možné účast zrušit a vrátit
kurzovné, je možné za sebe poslat někoho jiného. Děkujeme za pochopení a těšíme
se na vás.
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