
ARTETERAPEUTICKÝ	  KURZ	  
O	  KURZU	  
Arteterapie	  uvolňuje	  emoce	  a	  podporuje	  
představivost.	  Umožňuje	  naplno	  vnímat	  daný	  
okamžik.	  Díky	  arteterapii	  jsme	  blíže	  k	  naší	  duši.	  
Otevře	  nám	  nový	  prostor	  plný	  inspirace.	  
	  
Pokud	  máte	  chuť	  něco	  takového	  prožít,	  zveme	  Vás	  
na	  cyklus	  deseti	  večerů,	  ve	  kterých	  se	  zaměříme	  	  
na	  objevování	  sama	  sebe	  a	  odkrývání	  skrytých	  
vnitřních	  zdrojů	  	  rozličnými	  výtvarnými	  a	  
imaginativními	  technikami.	  
Postupně	  poodhalíme	  možnosti	  adaptace	  každého	  
na	  složité	  životní	  situace	  a	  pomocí	  výtvarna	  
podpoříme	  pozitivní	  přístup	  k	  životu,	  radost,	  
aktivitu	  a	  kreativitu,	  která	  je	  ukrytá	  v	  každém	  z	  nás!	  
Pro	  účast	  není	  nutná	  žádná	  výtvarná	  zkušenost.	  	  
	  
Co	  vás	  čeká:	  
•  Práce	  se	  sadou	  projektivních	  koláží	  
•  Seznámení	  se	  s	  různými	  výtvarnými	  	  a	  

imaginativními	  technikami	  
•  Práce	  s	  hlínou	  
•  Radost	  se	  ze	  schopnosti	  tvořit	  
•  Zážitek	  a	  zkušenost,	  jak	  jít	  úplně	  jinou	  cestou	  
•  Mnoho	  	  zajímavého	  především	  o	  sobě	  	  
	  	  

ORGANIZACE	  
	  
Frekvence:	  	  Šest	  setkání,	  
vždy	  ve	  čtvrtek	  od	  18	  do	  21	  
	  
Termíny	  v	  roce	  2015:	  	  
5.	  3.	  
19.	  3.	  
2.	  4.	  	  
16.	  4.	  	  
30.	  4.	  	  
21.	  5.	  
	  

Cena:	  550	  Kč	  za	  1	  setkání	  	  
(pla3	  se	  po	  každém	  setkání)	  
	  
Počet	  účastníků:	  	  
max.	  8	  ve	  skupině	  
	  
Místo:	  
PoPoli	  –	  terapeutické	  	  
a	  rozvojové	  centrum,	  	  
Eliášova	  21	  
	  Praha	  6	  
	  2.	  patro	  
	  
Informace	  a	  přihlášení:	  	  
776	  688	  922	  
popoli@popoli.cz	  
www.popoli.cz	  

IVA	  OUHRABKOVÁ	  	  
	  
TERAPEUTKA	  
VÝTVARNICE	  
LEKTORKA	  
	  
	  
	  
Absolventka	  výcviku	  v	  psychodynamicky	  a	  hlubinně	  
orientované	  psychoterapii	  SUR	  s	  arteterapeutickým	  
zaměřením,	  akreditovaného	  kurzu	  artefiletiky	  a	  
arteterapie	  a	  dalších	  kurzů.	  Aktuálně	  je	  ve	  výcviku	  
somatické	  psychoterapie	  biosyntézy.	  
	  
Iva	  je	  také	  sochařka,	  keramička,	  oděvní	  návrhářka	  a	  
designérka	  interiéru.	  Nyní	  se	  věnuje	  kromě	  
psychoterapeutické	  práce	  také	  volné	  tvorbě	  a	  hojně	  
vystavuje	  doma	  i	  v	  zahraničí.	  Žije	  na	  kopci	  v	  domku	  s	  	  
divokou	  zahradou	  a	  ateliérem	  (už	  jen	  s	  jednou	  ze	  tří	  
dcer)	  s	  Johankou	  a	  psem	  Mášou.	  
	  
	  V	  současnosti	  pracuje	  jako	  arteterapeutka	  v	  libereckém	  
Diagnostickém	  ústavu	  a	  výtvarná	  lektorka	  v	  MŠ	  
Klášterní	  v	  Liberci.	  Zároveň	  nabízí	  ve	  svém	  ateliéru	  
arteterapeutické	  kurzy	  pro	  děti	  i	  dospělé.	  


