Úterý 21.2.2017
18:00 - 20:30
Městská knihovna v Praze
Korunní 68, Praha 10
Vstupné 100,- Kč

Zdroj: Alex Nuñez, “Beyonce is really killing it right now”

CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZA HRANICE PROCESOVÉ PRÁCE

Jak se (ne)zamilovat?
Projek'vní a vysnívající procesy ve vztazích
Seminář v čase mezi svatým Valentýnem a 1. májem nás temaXcky zavede k tématu lásky.
… hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal Xchý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík
růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech…
… no jo Mácha, zesnuvší ve 26 letech, měsíc po narození svého nemanželského syna, tomu se to snilo. Ale co by napsal o 10,
20 let později, třeba se třemi dětmi, kdyby znovu zaslechl hrdliččin hlas …?
Spolu s Hynkem a Danielou budeme mít příležitost podívat se na vybrané typy práce a koncepty, které Procesově
orientovaná psychologie nabízí pro práci se vztahy. Na vlastní kůži si vyzkoušíme několik prakXckých cvičení. Ta nám snad
umožní se zasnít, možná se i probudit, ale v každém případě nám nabídnou způsob, jak si můžeme být více vědomi toho, kdo
nebo co nás přitahuje.

O Hynkovi:
48 let se snaží porozumět vztahům mezi
lidmi, hmotou a duchem, v rodině užší i širší,
s přáteli známými i neznámými. Možná i za
Nm účelem si se svojí manželkou pořídil dva
syny a čtyři dcery. Prošel fyzikou, ekonomií a
psychologií. Pracuje s jednotlivci, páry,
skupinami i celými organizacemi. S Danielou
je 4 roky v intervizní skupince v rámci
výcviku procesové práce v BraXslavě.
(Ing. et Ing. et Bc. Hynek Valenta)

Počet míst je omezený, doporučujeme zájemcům rezervovat si místo na info@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.

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

O Daniele:
pátým rokem se nejen v rámci braXslavského
výcviku v procesově orientované psychologii
věnuje tomu, aby pojeN POP a jeho nástroje
přenesla do svého života. Uplatňuje je v rámci
práce s klienty jako psycholožka a psychoterapeutka i na cestě osobní a v rámci všech
svých vztahů, včetně oblíbeného vztahu se
světem. Mezi vztahy obzvláště významné
počítá ten se svým mužem a se svými dvěma
dětmi. Vztah s Hynkem pěstuje v roli
spolužačky, kamarádky a kolegyně.
(Mgr. Daniela Gabrielová)

