Kolektivní trauma
přítomnost formovaná dynamikou “historie”
Třídenní workshop 9. - 11. září 2022 se Stáňou Študentovou a Anupem Kariou
Workshop se bude zaměřovat na práci s dynamikou kolektivního traumatu v individuálním, vztahovém a
skupinovém kontextu.
Válka na Ukrajině, dopady Covidu, klimatická a ekonomická krize a jiná velká témata můžou v mnohých z nás
znovu probudit bolestivé historické traumatické zážitky.
Ať jsme je prožili přímo, nebo zprostředkovaně, může jít o zkušenosti s komunismem, autoritativním
režimem, první nebo druhou světovou válkou nebo jinými událostmi v historii.
Všichni jsem součástí pole a to, že jsme taženi a tlačeni polarizovanou kolektivní dynamikou je toho
přirozeným důsledkem.
Metody Procesově orientované práce a Worldworku podporují lidi v rozeznávání, porozumění a možnosti
pracovat s těmito dynamikami nezávisle na tom, jestli se odehrávají uvnitř nás jako jednotlivců, ve vztazích
nebo ve skupinách a týmech.
Budeme prezentovat základní i novější teorie Procesově orientované práce a budeme se zabývat tím, jak se
dají použít v oblasti práce s kolektivním traumatem.
Workshop je facilitátorský trénink a bude zaměřen na vnitřní uvědomování si facilitátora/facilitátorky, jejich
tělesné uvědomění, pozorovací schopnosti a dovednosti pomáhající intervenovat v poli.
Budeme zkoumat práci s osobním a kolektivním šokem, dynamikou traumatu, privilegií a léčení rozštěpení
traumatizovaného příběhu světa.
Komu je workshop určen?
Tento workshop je určen především lidem kteří pracují s lidmi v různých kontextech a mají zájem se dále
vzdělávat a rozvíjet. I přesto že je založen na zážitkovém učení se, není zamýšlen jako náhrada za osobní
terapii. Pokud byste měli nějaké otázky ohledně vlastní účasti, prosíme kontaktujte nás.

Mgr. Stáňa Študentová, Dipl. PW a Anup Karia, Dipl. PW
Jsme zkušení psychoterapeuti a facilitátoři. Řadu let zkoumáme co námi jako
lidské bytosti hýbe a jak usnadňovat zážitky a proces toho kdy námi život hýbe
ze strany na stranu. Pracujeme s jednotlivci, týmy a skupinami. Oba také
vedeme tréninkové školy v Procesově orientované psychologii v České
republice a ve Velké Británii.
Těšíme se na sdílení z bohaté studnice našich zkušeností a vašich zkušeností.

Kde: Praha, Prostor 8 (Šmilovského 8 120 00 Praha 2 – Vinohrady)
(případně dle aktuálních Covid-19 opatření)
Kdy: 9. - 11. září 2022 (pátek 16:00 – neděle 16:00)
Cena:
5200 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 9. 8. 2022
5900 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 9. 9. 2022
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.
Organizace: Pro organizaci semináře se řídíme aktuálně platnými
opatřeními Covid 19, více viz https://covid.gov.cz/
Kontaktní osoba:
Oleg Šuk, kurzy@processwork.cz. 799 525 440

