Zajímá tě osobní rozvoj?
Chceš uplatnit své nápady a vzdělání?
v oblasti marketingu, reklamy a PR

Stojíš o reference?
na základě dlouhodobé spolupráce s podnikatelským subjektem

Pak jsi to možná právě ty, koho hledám!
Jsem psycholožka, působím
v poradně Therapia v centru
města a na Jesenicku.

Hledám asistenta či 2-3
asistenty jako malý tým
v případě, že povinností by
bylo příliš.

V současné době připravuji
kurzy osobního rozvoje a
hledám spolehlivé studenty se
zájmem o osobní rozvoj na
pomoc
s jednoduchými
administrativními
pracemi,
popř. s grafikou, a později
také v oblasti propagace kurzu
a poradny samotné, správy
sociálních sítí, blogu a celkově
PR.

Odměnou ti bude možnost
absolvovat připravované kurzy
zdarma, případně i jiná forma
spolupráce.
A samozřejmě – pokud nám to
bude společně dobře klapat –
dobré doporučení a reference,
které můžeš užít do budoucna
dle libosti ;-)

První připravovaný kurz je na téma „Od relaxace k meditaci“, pokud tedy
někdy nemůžeš

„vypnout bednu“
a tato nabídka tě zaujala, už čekám na tvůj e-mail!

Piš mi prosím POUZE NA TUTO ADRESU: asistent.psy@email.cz

Můj profil najdeš na další stránce.

Těším se na spolupráci!

Mgr.Tereza Černohousová
Věřím, že lidská duše je zdroj
nekonečné moudrosti, zná cesty
ke svému uzdravení a ty stačí objevit
a následovat. Smyslem mé práce
je pomáhat lidem k objevení cesty
z jejich obtíží, nalezení smyslu
vlastního života, radosti a vnitřní
energie pro dosažení jejich cílů.
Chovám důvěru v to, že obtížné
životní situace a nepříjemné stavy
v sobě zároveň nesou klíč k řešení
a růstu směrem k hlubšímu naplnění
a štěstí. Pomáhám lidem vidět jejich
zdroje, možnosti a nalézt víru
i motivaci ke změně. Pracovat s lidmi
pro mě znamená především závazek
nikdy neustat v práci na sobě
a vlastním vzdělání.
Psycholožka, terapeutka, krizová interventka, mediátorka, lektorka
Dosažené vzdělání: Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Psychologicky ústav,
jednooborová magisterská psychologie
Výcvik ve Videotréninku interakcí (celkem 226 h) – Úvod do metody (24 h), ZV VTI Modul I. (150
h), individuální supervize (40 h), související semináře (12 h)
Výcvik v komplexní krizové intervenci (162 h) – tváří v tvář, telefonicky i formou internetového
chatu, s důrazem na práci s tělem a na trauma, aktuálně běží
Kurz psychologické první pomoci I. a II. (36 h) – akreditovaný kurz práce v terénu nebo aktuálně
do 48 hodin od traumatizující nebo krizové události
Výcvik v Transformativní mediaci (64 h + 21 h supervizních setkaní)
Grafoanalýza (100 h) – roční kurz analýzy písma a grafických projevu člověka
Kurz Užitek spolupráce (25 h) – kurz orientovaný na zlepšení profesionálních dovednosti v oblasti
vedeni rozhovoru s klientem
Kurzy orientované na děti: Sandplay (16 h) – dvoudenní kurz využití herního pískoviště v
diagnostice, poradenství a terapii; Sandplay II. (16 h) - rozšiřující kurz Mgr. A.
Vávrová; Psychické trauma v dětství (8 h) - terapie traumatu, emoční a úzkostné poruchy v
dětství a terapeuticky přistup k nim; Přístupy k dětem a mladistvým vyžadujícím výchovně
léčebný režim (16 h), Systemická práce s dětmi a dospívajícími (16 h)
Další vzdělaní a kurzy: Setkání s biosyntézou (24 h) – seznamení s psychoterapeutickou
metodou v teorii i praxi; Biosyntetická přípravka (30 h) - báze biosyntézy v teorii i
sebezkušenosti; Relaxace a imaginace v barvách a tvarech (22 h); Konfrontace se stínem (16 h);
Úvodní kurz Systemické a rodinné konstelace (18 h); Základní principy výstavby systemické
konstelace (32 h) - Jan Bílý; Psychologické posuzování věrohodnosti a současné metody
investigativní psychologie (14 h)
Psychospirituální zkušenost:Probuzení, Hloubka oceánu a Zen Satori (24 h) - čtyřdenní intenzivní
kurz, Nukunu Larsen - psychoterapeut a probuzený učitel spirituální zkušenosti; Intenzivní cesta
a Pokročilé nástroje (26 h) - intenzivní třídenní workshop s metodou Cesta zaměřený na
zpracování emočních bloků vedený jeho autorkou Brandon Bays; Manifestace hojnosti (26 h) intenzivní třídenní workshop s metodou zaměřený na odstranění vnitřních překážek, které blokují
a potlačují lidský potenciál v oblasti vztahů, zdraví, financí, kariéry, kreativity atd., vedený
autorkou metody Brandon Bays
Praxe jako psycholog krizového centra (cca 1,5 roku), v poradně PROXIMITY psychoterapeutky
a soudní znalkyně PhDr. Jany Mervartové (4 roky), psycholog v dětském domove (2 roky interně
+ 1,5 roku externě)

