
 
Zajímá Vás historie Vašich předků nebo kolektivní historie a jak jsou 
propletené  s Vašim životem a aktuálními radostmi a strastmi?  
 
Na tomto experimentálním workshopu se spojíme s některými tajemstvími, 
sny, příběhy a tabu naší rodové linie (rodinné i kolektivní), prozkoumáme 
jejich skryté mýtické pozadí a jak se pojí s našim směřováním a pocitem 
smysluplnosti v životě.  

Podíváme se na kolektivní vzorce v tématech naděje a beznaděje, traumatu, 
moci a bezmoci, závislostí, workoholismu, nemocí, konfliktů a budeme 
prozkoumávat jak se nedokončené příběhy našich předků mohou skrz tyto 
zkušenosti opakovat tady a teď.  

S uvědoměním a opatrným zájmem nám prozkoumávání těchhle témat  
může pomoct přinést nové vhledy na individuální rovině, může být 
kreativním zdrojem energie v přítomnosti i budoucnosti a na kolektivní 
rovině může napomáhat vytváření společenství. 

 

 

V pohádkách je 
třináctá 
komnata 
starodávná, 
skrytá nebo 
zakázaná 
místnost v 
„rodinném“ 
sídle, plná 
tajemství a 
tabu. Když je 
otevřena, 
příběh nabírá 
nový a 
nečekaný 
směr… 

Facilitátoři: 
Anup Karia, Dipl. PW a Mgr. Stáňa Študentová, Dipl. PW 
Procesove ̌ orientovaní facilitátoři, trenéři, 
psychoterapeuti a supervizoři. Pracují           
s jedinci, skupinami i organizacemi a učí 
procesovou práci ve Velké Británii, České 
republice a Evrope ̌. Stáňa vede výcvikový 
program procesové práce v ČR a Anup je 
součástí týmu lektorů v IPOPu. Jejich vášní 
a zájmem je využívání kreativních přístupů 
k procesu změny. 

www.processwork.cz    www.astafacilitation.net 
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Komu je seminář určen?  
Workshop je pro kohokoliv, kdo se zajímá o prozkoumávání svého 

osobního nebo kolektivního příběhu. Je určen také lidem, kteří pracují 

s jedinci, rodinami, skupinami a společenstvími v profesionálním 

kontextu a chtějí získat nové dovednosti pro prohlubování jejich 

práce. 

Budeme se učit: 
• jak vnímat jednotlivce nebo skupinu v kontextu vzájemné souhry 

přítomné situace a historie 
 
• jak znovuobjevovat sebe, svou rodinu a společnost v novém kontextu 

 
• hledat nové cesty bytí skrz potýkání se s naší historií 

 
• jednoduché způsoby jak se zabývat a pracovat s různými částmi 

vyprávěných příběhů 

 
Organizační informace: 

 
Registrace:  
Pro registraci vyplňte prosím přihlašovací formulář. 
Přihlášení je platné po uhrazení kurzovného.   
 

Jazyk:  
anglický s překladem do češtiny 
 

Podrobnosti: Pokud potřebujete více podrobností 
ohledně obsahu semináře, kontaktuje Stáňu 
Študentovou na: stanya@btinternet.com 
 

Ubytování:  
Pokud potřebujete pomoc ohledně ubytování, neváhejte 
nás kontaktovat na: kurzy@processwork.cz 

Místo: Praha (bude upřesněno) 
 

Kdy:  
pátek 24. června, 14:00 – 19:00 
sobota 25. června, 9:30 – 17:00 
neděle 26. června, 9:30 – 16:00 
 
Cena:  
3 500 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 15. 3. 2016 
3 900 Kč přihlášení a úhrada kurzu od 16. 3. 2016  
 

Nabízíme omezený počet dotovaných míst pro studenty, 
matky/otce na mateřské/rodičovské dovolené a seniory.  Pro 
více informací pište na kurzy@processwork.cz 

Kontaktní osoba: Oleg Šuk, +420 775 152 503 
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