
Institut procesově orientované práce Vás srdečně zve na workshop: 

Institut procesově orientované práce 

www.processwork.cz 

   

 Vnitřní a vnější kritik 

    17. - 18. září 2010 

    kurz povede Mgr. Brigit Trimajová a 

     Ing. Mgr. Jana Kašáková 

 

Na semináři se budeme vesele i vážně zabývat kritikou a sebekritikou. Pokusíme se k  ní přistoupit tvořivě, 

zkoumat, hrát si a hledat to, co se v ní ukrývá. To, co by z ní mohlo být obohacující, podporující pro náš 

osobní i profesionální růst a rozvoj. Budeme hledat i to, co by nám mohlo přinést trochu úlevy v tom 

věčném boji s kritickými částmi nás samých. 

Na seminář v prvním dnu naváže otevřené fórum (OF). OF je skupinový formát využívající facilitační metody 
procesově orientované psychologie.  Je založený na principu hluboké demokracie. Ten říká, že skupiny a 
komunity mohou nacházet porozumění, smysluplnější vztahy či udržitelnější řešení, pokud je poskytnut 
prostor a ocenění všem názorovým pozicím, pohledům, pocitům či úrovním prožívání  - jak většinovým, tak 
menšinovým. Současně je pod facilitací umožněna jejich vzájemná interakce, včetně pozic a pocitů, které 
jsou často považované za extrémní či bolestivé. Sběr témat k OF proběhne na místě. Tato část je v ceně 
kurzu a zároveň je samostatně otevřená dalším účastníkům. Bližší informace o metodě a její aplikaci 
můžete najít např. na webové adrese: http://www.processwork.sk/clanky/forumzurich.htm .  

 

                            

Ing. Mgr. Jana Kašáková: Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě UK v Bratislavě. Absolvovala psychoterapeutický 
výcvik v procesově orientované psychologii a psychoterapii. V současnosti je účastnicí nadstavbového výcviku v systemické 
terapii a pokračuje ve studiu procesově orientované psychologie fáze II. Je zapsaná v Zozname psychoterapeutov. Má 
zkušenosti s prací s dětmi (od předškolního věku) a mládeží, s rodiči a s prací se ženami. Spolupracuje se studiem 
pantomimy v Bratislavě. Od roku 2008 má soukromou praxi pro děti a mládež, dospělé a páry. Kromě poradenství a terapie 
poskytuje cvičnou terapii, supervizi, práci na osobním či pracovním rozvoji a jiné. Více na www.psychoterapeutka.sk

 

Mgr. Brigit Trimajová: Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě UK v Bratislavě. V letech 1995-1998 absolvovala 
psychoterapeutický výcvik v Procesově orientované psychologii a psychoterapii. Od tohoto období se nadále vzdělává 
v oblasti Procesově orientované psychoterapii a snaží se přinášet ji do své praxe a života. Od roku 2005 je zapsaná v 
Zozname psychoterapeutov/tiek. Brigit má zkušenosti s prácí z oblasti managementu, firemního vzdělávání, koučování, s 
vedením a tvorbou manažerských tréninků. Pracovala pro mezinárodní společnost jako školitelka, lektorka a manažerka 
interního vzdělávání. Od roku 2009 působí jako psychoterapeutka a lektorka v soukromé praxi, pro individuální a 
skupinovou psychoterapii, psychologicko-poradenskou činnost a facilitování skupin. Věnuje se psaní článků z oblasti 
psychoterapie. O své práci ráda hovoří také jako o poradenství v oblasti životního stylu. Hledání rovnováhy mezi prácí a 
naplněním života je jedna z témat, které ráda řeší se svými klienty a klientkami.  Více na www.psychoterapeutka.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
      k 

 

Datum:              17. -18. září 2010 (pátek od 10:00 – 14:00 workshop, OF 17:00-19:00,     
pokračování workshopu v sobotu od 9:30-13:00 a 14:00-17:30)  

 
Cena:   a) zvýhodněná 1550 Kč - při přihlášení a platbě do 27. 8. 2010 
              b) standardní 1700 Kč - při přihlášení a platbě od 28.8 2010 
 
Jazyk:  čeština/slovenština   
Místo:   Praha (bude upřesněno) 
Worskshop je zážitkový a nenahrazuje psychoterapii. Účastník kurzu přebírá plnou zodpovědnost za svou účast. 
Přihlášku a informace vyřizuje: MUDr. Jan Audrlický, email: kurzy@processwork.cz, tel.: 605 908 565 
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