
Čtvrtek 26.4.2017
18:00 - 20:30

Městská knihovna v 
Praze

Korunní 68, Praha 10

Vstupné 100,- Kč

O Hynkovi:
Pracuje s jednotlivci, páry, skupinami i celými 
organizacemi. Ve své práci vychází z přístupů 
humanist icky orientované psychologie, 
konkrétně Gestalt terapie, Jungiánská analýza, 
systemika, práce s tělem apod.  
(Ing. et Ing. et Bc. Hynek Valenta)

CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZA HRANICE PROCESOVÉ PRÁCE

VELKÁ CESTA ŘEŠENÍ KONFLIKTU
 Cvičení na práci s konflikty podle poslední knihy zakladatele procesově-orientované psychologie

Většina z nás konflikty nesnáší a snaží se jim vědomě či nevědomě vyhnout, čímž si většinou zadělává na konflikt ještě větší a 
komplikovanější. A. Mindell ve své knize Konflikty: fáze, fóra a řešení* se nechce s tímto stavem smířit a nabízí metody jak pracovat s konflikty 
a napětími v nás samých, v našich tělech, snech a vztazích, stejně jako v organizacích a ve společnosti.

Přijďte si společně s Hynkem a Danielou vyzkoušet v praxi nejnovější cvičení na práci s konfliktem. Mindellovým záměrem je, 
aby kdokoli z nás mohl vyřešit jakýkoli svůj konflikt během 5 minut. Tato myšlenka se nám zamlouvá, chceme ji společně prověřit a 
přispět tak k vytvoření světa, ve kterém si všichni troufají zabývat se svými konflikty. 

Zveme jak všechny dlouhodobé praktikanty procesové práce, tak ty, kteří se chtějí utkat se svými konflikty bez předchozí praxe. 
Nezapomeňte si s sebou přinést svůj (ne)oblíbený konflikt.

Přijďte, těšíme se na Vás.
*originál v angl.: Conflict: phases, forums and solutions

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.

Institut procesově orientované práce (IPOP), 
www.processwork.cz.

O Daniele:
Psycholožka a psychoterapeutka, která se v 
organizaci Pro Dialog, z.s. věnuje práci s lidmi, 
kteří jsou ve vzájemném konfliktu. 
(Mgr. Daniela Gabrielová)
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