
Síla a blízkost v našich vztazích

Třídenní workshop 23.– 25. dubna 2021

Kde: Online, platforma Zoom
Kdy: 23. – 25. dubna 2021 (pátek 16:00 – neděle 16:00)

Cena: 
3 900 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 23. 3. 2021
4 300 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 23. 4. 2021

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. 

Kontaktní osoba:
Standa Háša, kurzy@processwork.cz. 737 235 536

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. 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. 

V dnešní době jsou naše schopnosti a umění zacházet se vztahy předpokladem pro spokojený 
život. Pomyslný „manuál”, jak se vztahy nakládat, je něco s čím se nenarodíme, ale co získáme, 
učíme se a rozvíjíme v podstatě celý život - ať vědomě či nevědomě. V současné době karantén 
a práce z domova, se vztahové procesy znásobují a metaforicky nám zírají přímo do očí. Ať už 
tím, že nemůžeme být fyzicky přítomni s našimi blízkými a nebo naopak jsme neustále dva či 
více v jednom malém bytě.
Situace nás často přivádí více hmatatelně do kontaktu se zdánlivým paradoxem: na jednu 
stranu přirozeně toužíme po vztahové blízkosti, tato touha je stejně přirozená jako potřeba 
výživy a jídla. A současně máme často strach z přemožení či lapení druhou osobou; máme 
potřebu sebeurčení a individuality. 

V průběhu semináře budeme:
• zkoumat, jak to je s blízkostí a přítomností v on-line prostředí,
• používat základní procesově orientované náhledy o vztazích všeobecně,
• specificky zkoumat vztah mezi intimitou a silou či mocí. Podporují se navzájem a nebo jsou 

v konfliktu? A jaký je náš vztah k oběma?
• prozkoumáme různé druhy síly,
• načrtneme si individuální a kolektivní mapu vzorců, které máme k vlastní moci a k jejímu 

používání,
• uvědomíme si jaké vzorce formují náš vztah k blízkosti a jak s nimi zacházet.

Tento seminář je pro všechny, kteří mají zájem o vztahy, ať už osobně či profesionálně, a kteří 
mají zájem se rozvíjet v této oblasti. Program bude sestaven z malých teoretických prezentací, 
praktických a zážitkových cvičení, individuálních, ve dvojicích či trojicích a reflexí. 
Přineste si své zkušenosti, pozorování, bádání a otázky.

Spojenci a nebo oponenti?
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