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Vstupné 100,- Kč

O Hynkovi:
řadu let se snaží porozumět sobě, vztahům 
mezi lidmi, hmotou a duchem, v rodině užší 
i širší, s přáteli známými i neznámými a 
změnám, které jej v životě provází. Prošel 
fyzikou, ekonomií a psychologií. Pracuje s 
jednotlivci, páry, skupinami i celými 
organizacemi. Ve své práci vychází z 
p ř ís tupů humanis t icky or ientované 
psychologie, konkrétně Gestalt terapie, 
Jungiánská analýza, systemika, práce s 
tělem apod.  V současnosti je v závěrečné 
fázi mezinárodního výcviku procesové 
práce v Bratislavě.  
(Ing. et Ing. et Bc. Hynek Valenta) 

CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZA HRANICE PROCESOVÉ PRÁCE

BACHA AŤ NESKONČÍŠ NA HRANICI!
 Stručný úvod do TEORIE A PRAXE ZMĚNY z pohledu procesově-orientované psychologie

Jaké místo mají změny ve vašem životě? Zdá se vám, že vám něco brání v tom, abyste se posunuli? 
Kolik cest znáte k tomu, jak uskutečnit vysněnou změnu? Přijďte prozkoumat, co vám ve změně brání a nechte 
se inspirovat, jak s tím tvořivě naložit.

Spolu s Danielou a Hynkem si účastnící budou moci projít proces konkrétní změny a hledat vlastní 
cesty a zdroje potřebné k jejímu uskutečnění … a možná se seznámíte i s vlastním pohraničníkem.

Přijďte, těšíme se na Vás!

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:
právě zkoumá změnu jako téma své 
závěrečné práce, kterou píše v rámci 
bratislavského výcviku v procesově 
orientované psychologii (POP).  
Pojetí POP a její nástroje uplatňuje při 
své práci s klienty jako psycholožka a 
psychoterapeutka a stále hledá 
způsoby, jak je na osobní cestě 
přinášet do svého života.  
(Mgr. Daniela Gabrielová)
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