
Tělo a svět! 
Příspěvek proces-orientovaného přístupu k tělovému uvědomění 

On-line 3-denní seminář s Anupem Kariou, Dipl. PW, 11. – 13.  září 2020 

Naše symptomy a nemoci neexistují pouze izolovaně v našich tělech, ale jsou součástí sociálního, 
kulturního a politického pole, ve kterém žijeme.  
 
Svět je v nás a my jsme ve světě! Symptomy jsou sněním našeho těla a světa! Vypovídají o 
mocenské dynamice v naší společnosti a obsahují klíče k žití naší nejhlubší pravdy a smyslu jako 
spolu-tvůrci tohoto světa.  
 
V průběhu semináře budeme zkoumat činnost vnitřního uvědomování, které kombinuje 
každodenní realitu, tvořivou fluiditu “snové“ tělové zkušenosti, a vhledy, které mají hlubší esenční 
kvality propojující nás s větším universem.  
 
Seminář je postaven na kombinaci praktických zážitkových zkušeností, teorie a rozvoje 
dovedností. Budeme zkoumat myšlenky Arnolda Mindella, a to jak jeho původní koncept 
„snového těla“ tak i jeho poslední vývoj v této oblasti.  
    
Pozornost bude věnována: 
• Tělově-psychickému uvědomění nejjemnějších tělových zkušeností a jak je smysluplně využít při 

práci s druhými.  
• Odhalování vynořujícího se vzorce za tělovými symptomy, včetně chronických symptomů a 

jejich vztahem k procesu individuace.  
• Kolektivním tématům a zdraví – jak  se dynamika privilegií, ranku a útlaku vztahuje k našemu 

zdraví. 
Zajímáte se o vlastní tělové zážitky jako zdroj uvědomění a dalšího směřování, a/nebo jste 
facilitátoři, terapeuti, psychologové, poradci, koučové, či ti, co dělají tělovou práci? Pak je tento 
seminář určen právě pro vás. 
 
  

Forma: on-line, v aplikaci ZOOM 
 
Kdy: 11. – 13. září 2020  
Pátek 9.30-16.00, Sobota 9.30-17.30, Neděle 9.30 -13.00 
 
Cena:  
3 600Kč přihlášení a úhrada kurzu do  10. července 2020 
3 900 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 10. srpna 2020  
4 200 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 10. září 2020 
 
Registrace: Prosíme o vyplnění online registračního formuláře. 
Na základě toho Vám zašleme další organizační informace.  
 
Jazyk:  Angličtina se simultánním překladem do češtiny 
 
Kontaktní osoba: Stanislav Háša, 
standa.hasa@hotmail.com 

Anup Karia, Dipl. PW. 

Anup Karia je zkušeným členem českého výcviku procesově orientované 
práce, který probíhá v rámci IPOPu a zároveň vede Proces-orientovanou 
školu ve Velké Británii. Učí v mnoha zemích a je vášnivým facilitátorem, 
který pracuje jak s jednotlivci, tak skupinami v různých oblastech. Je 
akreditovaným psychoterapeutem a supervizorem.  
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