
Středa	  15.10.  2014	  
18:00	  -‐	  20:30	  !
Městská	  knihovna	  v	  Praze	  
Korunní	  68,	  Praha	  10	  !
Vstupné	  100,-‐	  Kč

Mgr.	  Kamila	  Bolfová	  
Vzděláním	  antropoložka,	  zajímá	  se	  mnoho	  let	  o	  člověka	  v	  jeho	  celosP	  a	  
lidské	  otázky,	  které	  přesahují	  jeden	  obor.	  Pracuje	  se	  ženami,	  ženskými	  
skupinami,	  v	  poslední	  době	  i	  skupinami	  smíšenými,	  rodičovskými,	  
studentskými	  a	  taky	  s	  komunitami,	  které	  usilují	  o	  tvořivý	  a	  naplněný	  život	  
založený	  na	  spolupráci.	  	  Miluje	  práci	  s	  tělem,	  fluidní	  plynuV,	  improvizaci	  a	  
taky	  hledání	  nových	  cest	  v	  rámci	  procesu	  změny	  společenských	  
paradigmat.	  Tyto	  dovednosP	  rozvíjí	  díky	  impulsům	  Života	  samotného,	  při	  
výchově	  svých	  dvou	  dcer,	  ale	  i	  při	  studiu	  procesově	  orientované	  
psychologie.

Bc.	  Milan	  Novák	  
Životem	  pluje	  a	  někdy	  vesluje	  svobodný.	  Vzdělání	  ekonomické,	  profese	  
převážně	  technické	  a	  zájmy	  většinou	  humanitní.	  Kromě	  vedení	  mužských	  
skupin,	  facilitace	  a	  mediace	  se	  zajímá	  o	  procesově	  orientovanou	  
psychologii	  a	  skupinovou	  práci	  obecně.	  Věří,	  že	  otázky,	  které	  si	  pokládáme	  
a	  na	  které	  hledáme	  odpovědi,	  máme	  všichni	  hodně	  podobné.	  Co	  máme	  
každý	  individuální,	  jsou	  odpovědi,	  ty	  máme	  každý	  vlastní	  a	  rozhodně	  se	  
vyplaV	  se	  vydat	  je	  hledat.

Mgr.	  Anna	  Audrlická	  
Vystudovala	  sociální	  práci,	  teologii	  a	  management,	  a	  tenhle	  guláš	  se	  snaží	  
kreaPvně	  uplatňovat	  ve	  své	  práci,	  také	  s	  jednotlivci	  a	  skupinami	  jako	  kouč	  
a	  facilitátorka.	  Svou	  vášeň	  k	  rozvoji	  realizuje	  prostřednictvím	  studia	  kurzů	  
a	  výcviků,	  které	  jí	  umožňují	  lépe	  pomáhat	  ostatním	  a	  také	  se	  více	  radovat	  
ze	  života.	  Dlouhodobě	  se	  věnuje	  procesově	  orientované	  psychologii	  a	  víc	  
jak	  deset	  let	  se	  těší	  z	  prolínání	  práce	  v	  neziskové	  a	  komerční	  sféře.

KreaPvita3	  –	  kreaPvita	  v	  nás,	  okolo	  nás	  a	  ve	  světě	  	  
Cyklus	  přednášek	  Za	  hranice	  procesové	  práce	  !
Při	   říjnovém	   setkání	   v	   knihovně	   se	   podíváme	   očima	   studentů	   procesové	   práce	   na	   královské	   téma	   nejen	   psychoterapie,	   ale	   života	  
samotného	  -‐	  kreaPvitu.	  Nahlédneme	  v	  konkrétních	  příkladech,	  jak	  ji	  vnímáme	  a	  jak	  ji	  žijeme	  v	  každodennosP.	  Vyzkoušíme	  si	  několik	  
nástrojů/kanálů,	  skrze	  které	  se	  lze	  kreaPvity	  dotknout.	  Současně	  přivítáme	  i	  vše,	  co	  kreaPvitu	  brzdí,	  brání,	  „otravuje“	  a	  nedovoluje	  ji.	  
Pojďme	  společně	  objevovat	  šamanskou	  linku	  spojující	  to	  kreaPvní	  v	  nás	  s	  Vm,	  co	  se	  děje	  bezprostředně	  kolem	  nás	  a	  jak	  přinášet	  a	  být	  
si	  vědom/a	  kreaPvního	  ve	  světě.	  Zveme	  Vás	  k	  spoluvytvoření	  prostoru	  pro	  kreaPvitu	  skrze	  Vaši	  přítomnost.	  	  !
Přijďte,	  těšíme	  se	  na	  Vás!

Počet	  míst	  je	  omezený,	  doporučujeme	  zájemcům	  rezervovat	  si	  místo	  na	  kurzy@processwork.cz.	  
Všechny	  nevyužité	  rezervace	  se	  5	  minut	  před	  začátkem	  přednášky	  ruší.	  
Dopravní	  spojení	  -‐	  Metro	  A	  -‐	  Jiřího	  z	  Poděbrad,	  nebo	  Tram	  10,	  16	  -‐	  zastávka	  Vinohradská	  vodárna.

InsPtut	  procesově	  orientované	  práce	  (IPOP),	  www.processwork.cz.	  
ve	  spolupráci	  s	  Městskou	  knihovnou	  v	  Praze,	  www.mlp.cz.
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