Jak se „spřátelit“ s konflikty
Procesově orientovaný přístup k práci s konflikty

Anup Karia, Dipl. PW. & Mgr. Stáňa Študentová, Dipl. PW. 15. – 17. září 2017 v Praze
Konflikty ve vztazích jsou součástí života a jsou nevyhnutelné. A přesto se jich obvykle
obáváme, nebo nevíme, co s nimi dělat, a konflikty se vracejí! Častokrát se dostaneme do
situací, které eskalují, ať už s našimi přáteli a rodinami, partnery, sousedy, šéfy, zaměstnanci,
kolegy, vládou, náhodnými lidmi v autobuse a / nebo máme konflikt uvnitř sebe. Taktéž jsme
vtahováni do širších společenských a světových konfliktů, které jsou spojeny s naší kolektivní
historií.
Na tomto praktickém workshopu:
• si budeme uvědomovat a facilitovat vnitřní citlivé a vznětlivé body
• budeme zkoumat, jak jsou tyhle body spojeny s konflikty ve vnějších vztazích a ve světě
• dozvíme se o „fázích konfliktů“ a jak je používat k usnadnění konfliktů
• budeme trénovat naši schopnost uvědomění a osobní odolnost
• spojíme se s naší vnitřní silou a budeme se učit žít její bohatství
• využijeme potenciál, který leží za konflikty
• budeme hledat kreativitu a růst spočívající v chápání sebe a vztahů kolem nás
Workshop je založen na metodě Worldwork, kterou vypracovali Arnold Mindell a kolegové. Je
to aplikovaná Procesově orientovaná psychologie (POP) v práci s malými i velkými skupinami a
organizacemi. Jako rámec slouží POP a Worldwork k pochopení kolektivních procesů a pro práci
s dynamikou komunikace při řešení konfliktů.
Během workshopu budeme využívat vnitřní reflexe, prací ve dvojicích, v malých skupinách a ve
velké skupině. Tento workshop je pro vás, ať už je vaší motivací osobní zájem nebo hledáte
profesní a tvůrčí rozvoj. Přineste své konflikty a zájem!

Anup Karia, Dipl. PW a Mgr. Stáňa Študentová, Dipl. PW
Jsme zkušení facilitátoři v oblasti řešení konfliktů. Řadu
let zkoumáme a pracujeme s konflikty vlastními a s
konflikty jiných, ať už jsou to jednotlivci, týmy a nebo
organizace v Evropě (zejména v České republice), ve
Velké Británii a ve světě. Oba také vedeme tréninkové
školy v Procesově orientované psychologii.
Těšíme se na sdílení z bohaté studnice našich
zkušeností.

Místo: Praha (bude upřesněno)
Kdy: pátek 15. září 16:00 – 20:00, sobota 16. září 9:30 – 17:00,
neděle 17. září 9:30 – 16:00
Cena:
3 400 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 15. 7. 2017
3 700 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 15. 8. 2017
3 900 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 15. 9. 2017
Nabízíme omezený počet dotovaných míst pro studenty, seniory
a matky/otce na mateřské/rodičovské dovolené. Pro více
informací pište na kurzy@processwork.cz
Registrace: Vyplňte, prosím, přihlašovací formulář.
Seznamte se, prosím, také s našimi storno podmínkami.
Jazyk: anglický s překladem do češtiny
Kontaktní osoba: Anna Audrlická, +420 776 688 922

