
„Šaman, facilitátor, psychoterapeut” 

Stáňa Študentová – Anup Karia 

27. – 29. 6. 2014, Praha 

Do rodové linie dnešních facilitátorů patří mimo jiné i vliv šamanů. Šamanův dar pro dnešní facilitátory 
spočívá v jejich schopnosti být doma ve vnitřním světě a díky tomu být důvěrně obeznámený se svou 
vnitřní rozmanitostí, vstupovat do jiných „světů“ osobní a kolektivní zkušenosti a mít přístup k jejich 
léčivému potenciálu. Jean Claude Audergon  

Díky všímání si, konfrontování, vstupování a následování neznámého a “ne obvyklého” tak, jak 
se jeví v daném okamžiku, umožňujeme jedinci i komunitě přístup k jejich vlastním zdrojům a 
léčení. 

Budeme se učit a procvičovat: 
- „Druhou pozornost“ = Dáme stranou obvyklé vnímání a budeme si všímat jemných, iracionálních a 
neobvyklých signálů. 
- Vstupování a vystupování z našeho  obvyklého já (identity), abychom nalezli svobodu a tvořivost při 
facilitaci i v našich životech 
- Ne-lineární intervence 
- Nalézání spojence uvnitř  sebe sama – skrze konfrontaci a spřátelení se se znepokojivými a děsivými 
zážitky 
  Nalézání a zpřístupňování vnitřní síly, aniž bychom se jí nechali svést a ovládnout 

Ať už pracujete jako terapeut, kouč, 
trenér, vedoucí týmu, společenský 
aktivista, projektový manažer nebo 
byste rádi poznali více o těchto 
tématech, teorie, ideje, nástroje a 
dovednosti procesové práce vám 
mohou pomoci dostat se k vašim 
zážitkům, zarámovat je a rozvinout 
jejich přínos v každodenním osobním 
či profesním životě.  Ve své podstatě 
je tato práce vysoce imaginativní a 
může vám pomoci dostat se k vaší 
vlastní vnitřní tvořivosti jiným 
způsobem, než byste očekávali.  

Anup Karia Dipl. PW a Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW 
Jsou procesově orientovaní facilitátoři a psychoterapeuti, jejichž  vášní je rozplétání skrytých tvořivých 
dimenzí v obyčejném a následování nepředvídatelných směrů našich rozmanitých životů. Pracují s 
jednotlivci, skupinami i organizacemi. Vyučují procesovou práci (PW) ve Velké Británii a Evropě, v České 
republice v současnosti vedou výcvikový program v PW. www.astafacilitation.net  

Datum: 27. – 29. 6. 2014   Čas: pátek 15.00 - neděle 16.00  
Místo:   Druna, Trojická 10, Praha  2 Kurzovné:   3 700 Kč 
Informace: Bližší informace obdržíte na adrese kurzy@processwork.cz  nebo na telefonu: 723 305 282  
Jazyk: angličtina s překladem do češtiny 

Registrace: Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na kurzy@processwork.cz,  přihláška je ke stažení zde: www.processwork.cz/seminare.html  
Storno podmínky naleznete zde www.processwork.cz/seminare.html#orgpodminky nebo na přihlášce. 

http://www.astafacilitation.net/
mailto:kurzy@processwork.cz?subject=seminar%20june%2014
mailto:kurzy@processwork.cz
http://www.processwork.cz/seminare.html
http://www.processwork.cz/seminare.html#orgpodminky

