Vysnívání a mýtus vztahu
Procesově orientovaná práce se vztahovou dynamikou
Třídenní workshop 28. února – 1. března 2020
Ptáte se někdy sami sebe, proč tento klient s vámi pracuje? Co je k vám přivádí? Nebo pracujete
se vztahy a ptáte se, proč jsou zrovna tito lidé spolu? Co je ta „věc“, která je drží pohromadě?
Jedním z ústředních pohledů procesově orientované psychologie je to, že jsme organizováni
polem, kterého jsme součástí, a toto pole tedy také organizuje naše vztahy. To lze vnímat (a
pracovat s tím) z dlouhodobého hlediska - jaký je vztahový mýtus, který spojuje dva lidi a z
krátkodobého pohledu - jak pole organizuje naše momentální interakce a zážitky.
Tento workshop je určen speciálně pro profesionály (a studenty), kteří pracují s jinými lidmi kouče, terapeuty, rodinné terapeuty, psychoterapeuty, facilitátory, sociální pracovníky,
poradce, vychovatelé*.
Budeme zkoumat otázku - co je specifické na vztazích, které máme s různými klienty. Naučíme
se využívat dynamiku ve vztahu, ke které dochází mezi námi a našimi klienty.
Budeme procvičovat práci s jevem „vysnívání“, který lze volně chápat jako přenos a
protipřenos. Práce s vysníváním přináší dynamičtější způsob využití vztahového aspektu naší
práce s klienty.
Workshop bude praktický, s množstvím příležitostí k reflexi a procvičování, jednotlivě, ve
dvojicích a v malých skupinách.
*V textu používáme kvůli přehlednosti podstatná jména mužského rodu pro souhrnné označení mužů i žen, máme však
vždy na mysli jak muže, tak ženy.

Mgr. Stana Studentova Dipl. PW.
Vystudovala psychologii v Brně, poté získala diplom v procesové práci v Londýně, kde je
nyní členkou fakulty RSPOP UK a vede klinické oddělení Centra pro krizovou intervenci
a duševní zdraví. V České republice vede výcvik v POP, který je organizovaný Institutem
procesově orientované práce (IPOP).Ve své soukromé praxi pracuje jako
psychoterapeutka a školitelka v oblasti tvořivosti a osobního rozvoje. Je supervizorkou
pro studenty, klinické pracovníky a pro manažery v neziskových organizacích. Podílela se
na publikování sborníku esejí o vnitřní práci „Far in Far out". Je také konzultantkou
pro organizační týmy v oblasti týmového rozvoje a řešení konfliktů. Jejím zájmem je
přinášet uvědomění do tvořivosti a různorodosti v každodenních situacích.
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Kde: Prostor 8, Šmilovského 8, 120 000 Praha 2 – Vinohrady
Kdy: 28. února – 1. března 2020 (pátek 16:00 – neděle 16:00)
Cena:
3 900 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 15. 1. 2020
4 200 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 31. 1. 2020
4 500 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 27. 2. 2020
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.
Přihlášení je platné po uhrazení kurzovného. Seznamte se,
prosím, také s našimi storno podmínkami.
Kontaktní osoba: Oleg Šuk, 775 152 503
www.processwork.cz

