
LIIVATERAAPIA, 7 SURMAPATTU 
 

4. oktoober 2014 – 25. aprill 2015 
 

                                                            

 
 
Liivateraapia annab võimaluse sümboolsete figuuride ja liiva kasutamise kaudu alal, mida piirab 
liivakast, luua maailmasid, mis vastavad inimese sisemisele seisundile. Vaba ja loomingulise mängu 
kaudu muutuvad alateadlikud protsessid nähtavaks kolmedimensionaalses ja pildilises vormis, mis on 
võrreldav unenäo kogemusega. Piltide seeriad, mis sel moel kuju võtavad, stimuleerivad ja aitavad 
küpseda individuatsiooniprotsessil, mida kirjeldas C.G.Jung.  
 
Kursuse peamiseks töövormiks on loengud ja töötoad, individuaalne töö nii  iseseisvalt kui ka grupis. 
Grupi suurus on kuni 12 osalejat. 
 
Programm koosneb  seitsmest ühepäevasest seminarist, mis toimuvad kord kuus ühel laupäeval 
oktoobrist detsembrini 2014.a  ja jaanuarist aprillini 2015.a. Seminaripäev algab kell 11.00 ja lõppeb 
kell 20.00.  
 
Kursuse korraldab Eesti Analüütilise Psühholoogia Erakool, koolitusluba nr 6377HTM (välja antud 
28.09.2011.a; kehtiv kuni 30.09.2016.a).  
 
Koolitajateks on Eesti C.G. Jungi Analüütilise Psühholoogia Seltsi liikmed, Rahvusvahelise 
Analüütilise Psühholoogia Assotsiatsiooni (IAAP) poolt kvalifitseeritud jungiaanlikud 
psühhoanalüütikud (täpsemalt vt lisatud ajakava) - http://junganalyys.ee/  ja  

https://www.facebook.com/junganalyys. 

 
Seminar toimub Eesti Puuetega Inimeste Koja väikses saalis, Toompuiestee 10, Tallinn 
http://www.epikoda.ee/ (EPI Koja hoovis on tasuta parkimine).  
 
Kursuse eest saab maksta korraga või osade kaupa. 

 Kogu kursuse eest korraga tasudes on maksumus 490 € (maksetähtaeg 01.10.2014.a).  
 Osade kaupa tasudes on võimalik maksed teha kas kahes osas (01.10.2014.a ja 01.01.2015.a – á 

250 €) või kolmes osas (01.10.14; 01.01.15; 01.03.15 - á 167 € ). 
 
Hind sisaldab ka  kohvipause. 
Osavõtusoovist palume hiljemalt 31. augustiks teatada Heidi Reiljanile  e-postile: 
heidi.reiljan@junganalyys.ee 

http://junganalyys.ee/
https://www.facebook.com/junganalyys
http://www.epikoda.ee/
mailto:heidi.reiljan@junganalyys.ee


 

LIIVATERAAPIA SEMINARIDE PROGRAMM 
 

 

4. OKTOOBER 2014 
Surmapatt – kiim, iha, lõbu (luxuria)  
Lektor – IAAP personaalne liige ja jungiaanlik psühhoanalüütik Ursula Peterson 
 
8. NOVEMBER 2014 
Surmapatt – viha, raev (ira) 
Lektor - IAAP personaalne liige ja jungiaanlik psühhoanalüütik Pille Varmann 
 
20. DETSEMBER 2014 
Surmapatt – uhkus (superbia) 
Lektor - IAAP personaalne liige ja jungiaanlik psühhoanalüütik Signe Sammelselg 
 
24. JAANUAR 2015 
Surmapatt – kadedus (invidia) 
Lektor – IAAP personaalne liige ja jungiaanlik psühhoanalüütik Ursula Peterson 
 
21. VEEBRUAR 2015 
Surmapatt – laiskus (socordia) 
Lektor – IAAP personaalne liige ja jungiaanlik psühhoanalüütik Monika Luik 
 
21. MÄRTS 2015 
Surmapatt – aplus, õgardlikkus (gula)  
Lektor –IAAP personaalne liige ja jungiaanlik psühhoanalüütik Pille Varmann  
 
25. APRILL 2015 
Surmapatt – omandihimu, ahnus (avaritia) 
Lektor – IAAP ruuter ja jungiaanlik psühhoterapeut Heidi Reiljan 

LIIVATERAAPIA SEMINARIDE AJAKAVA 
 

11.00-12.00 Loeng  (nt mis on kadedus, kuidas see väljendub; kadedus kliinilisest aspektist - kust see 
tuleb, mis see on; kliinilised vinjetid, näited muinasjuttudest või filmidest) ja sissejuhatav ring 
 
12.15-13.45 Liivakast nr 1 
 
13.45-15.15 Lõuna 
 
15.15-16.45 Liivakast nr 2 
 
16.45-18.15 Liivakast nr  3  
 
18.30-20.00 Ühine liivakast ja seminaripäeva lõpetamine 
 
 
 
 
*Pilt pärineb keramik-atelier.bodirsky.de 



  
 


