
„V terapii prostě učíte lidi využívat 
věci, které se už dřív naučili.“ (Milton 
H. Erickson) 

 
 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář,  
který povede zahraniční hostující lektor  
 

 

Rob McNeilly, MBBS 
(Institut M. H. Ericksona v Tasmánii, Austrálie) 

 
 
O lektorovi:  
Rob McNeilly vykonával přes 10 let lékařskou praxi, poté studoval psychoterapii a byl přímým 
žákem pozdního Miltona H. Ericksona. Byl jeho způsobem práce natolik inspirován, že se již po více 
než 30 let věnuje rozvíjení vlastního způsobu práce s klienty, při kterém vychází z toho, co se naučil 
od M. H. Ericksona a kombinuje to s přístupem zaměřeným na řešení. Založil a vede 
nejvýznamnější Institut M. H. Ericksona v Austrálii, pravidelně se jako hostující lektor účastní 
prestižních mezinárodních Ericksonovských kongresů, napsal několik knih o ericksonovské a na 
řešení zaměřené terapii a vede četné workshopy po celém světě. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Termín: 26. – 27. 10. 2017 (2 dny/ 16h); Začátek: 26. 10. v 9:00 h. 
 
Místo konání:  Olomouc, Biskupské nám. 2 (v těsné blízkosti 
Arcibiskupského paláce). 
 

Pro koho je seminář určen?  
Pro lékaře, klinické psychology, psychoterapeuty, poradce, sociální 
pracovníky a další pomáhající profesionály.   
 

Co se na semináři naučíte?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DALET  
terapie, koučování, vzdělávání, 
supervize  
 
Kontakt:  
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.,  
Nádražní I 697,  
783 53 Velká Bystřice  
 
E-mail: info@dalet.cz  

Tel.: (+420) 604 736 465 
Web:  
www.dalet.cz  

www.reteaming.cz 
 

V rámci ericksonovských a na řešení zaměřených přístupů vzniklo specifické 
pojetí vztahu mysli a těla a nové způsoby práce s tzv. „psychosomatickými 
problémy“. Klíčovou roli hraje aktivizace zdrojů klienta potřebných pro 
terapeutickou změnu. Takový přístup se ukazuje až překvapivě účinný, 
rychlý, jednoduchý (nikoli snadný) a přinášející trvalé pozitivní změny. 
 
Témata: 
• pojetí psycho-somatiky v ericksonovských a na řešení zaměřených 

přístupech 
• efektivní postupy pro hledání a využití zdrojů pro terapeutickou změnu 
• zaměření na řešení při (hypno)terapeutické práci s klienty 

s „psychosomatickými potížemi“ 
• živé konzultace a intenzivní praktický trénink 

 
Tlumočení z angličtiny je zajištěno. 
 

Cena: Celkem 2 900 Kč za osobu za celý workshop. 
Pozn.: Při účasti 3 a více lidí z jedné organizace je sleva 10% na každého.  
 
Akreditace: Kurz je akreditován na MPSV ČR a na AKP. 
 
Jak se přihlásit?  
Vyplněnou přihlášku a úhradu  platby  je třeba podle pokynů v přihlášce provést     
do 15.  9.  2017. Kapacita semináře je omezená, rozhoduje pořadí přihlášení. 
Přihláška je k dispozici na www.dalet.cz  v sekci „vzdělávání“.   

ERICKSONOVSK Á (HYPNO)TERAPIE 
PŘI PRÁCI S PSYCHOSOMATIKOU  


