Jak sny mohou vést
Jednodenní seminář zaměrený na práci se sny v procesově-orientovaném přístupu,
pod vedením Mgr. Stáni Studentové, Dipl. PW a Mgr. Standy Háši, Dipl. PW

Tento workshop vychází k předpokladu, že sny a „snění“ tvoří jakýsi počáteční potenciál,
„podhoubí“, ze kterého „vyrůstá“ svět, který nás obklopuje. Naše první sny a nejranější
vzpomínky navíc odhalují náš nejhlubší vzorec - tzv. životní mýtus - který organizuje naší
meandrující životní cestu.
Když se sladíme s tímto životním mýtem a vědomě jej žijeme, spoluvytváříme vlastní
cestu, naší vizi pro svět, která nám byla dána do vínku a kterou svět potřebuje. Tyto
kreativní síly nám napomáhají žít více v souladu s naší hlubokou přirozeností, a tím více
tvořivě a snad i „lehčeji“. A současně nám to umožňuje žít vědomě naše vůdcovství,
stávat se vůdci.
Stejně jako jednotlivci i organizace či projekty mají své vize a sny, které tvoří jejich
nejhlubší esenci určující jejich vývoj. Nacházení těchto hlubokých vzorců nám umožní
spojit se s počáteční kreativní silou, která napomáhá se orientovat v časech nejistoty
nebo nakládat s výzvami, kterým čelíme.
Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW
Vystudovala psychologii v Brně, poté získala diplom v procesově
orientované psychologii v Londýně, kde je nyní členkou fakulty RSPOP
UK a vede klinické oddělení Centra pro krizovou intervenci a duševní
zdraví. Je jednou ze zakladatelek IPOPu a vede zde výcvikové a
vzdělávací programy. Ve své soukromé praxi pracuje jako
psychoterapeutka, facilitátorka a školitelka v oblasti tvořivosti,
extrémních stavů vědomí a osobního rozvoje. Je supervizorkou pro
studenty, klinické pracovníky a pro manažery v neziskových organizacích.
Mgr. Stanislav Háša, Dipl. PW
Psycholog, psychoterapeut, procesový diplomant, facilitátor. Je členem
vedení IPOPu, Katedry managementu na VŠE v Praze, kde se zabývá
organizačním životem a managementem. Ve své psychoterapeutické praxi
pracuje s jednotlivci a páry. Superviduje týmy v organizacích, facilituje
skupiny v různých oblastech, zabývá se osobním růstem. Působí jako
organizační konzultant, zabývá se alternativními přístupy k managementu,
organizačním životem, mocí v organizaci, leadershipem, vedením změn.

Komu je workshop určen?
Tento jednodenní workshop je pro lidi, kteří hledají své vnitřní zdroje, svoje
vize a navigaci v sobě a které láká objevovat i jak se tyto vzorce prolínají se
hlubšími vzorci organizací či projektů ve kterých působí. Workshop je určen
pro lidi hledající svojí cestu vůdcovství, jak pro sebe, tak své vztahy,
organizace, rodiny. Seminář je založen na zážitkovém učení, vlastním
sebeobjevování, zvídavosti, hravosti a společných diskusích.
Organizační informace:
Kde: Pracovna, Vlkova 36, Praha 3. www.pracovna.cz (prostor – Loft)
Kdy: 15. ledna 2023 (neděle, 9:30 - 17:00)
Cena:
1.750 Kč - přihlášení a úhrada do 15.12.2022 včetně (zvýhodněná cena)
1.950 Kč - přihlášení a úhrada do 13.1. 2023
Registrace: Vyplňte, prosím, přihlašovací formulář na našich stránkách.
Seznamte se, prosím, také s našimi storno podmínkami.
Kontaktní osoba: Standa Háša, 737 23 55 36, kurzy@processwork.cz

