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Městská knihovna v 
Praze

Korunní 68, Praha 10

Vstupné 100,- Kč

Martin Nawrath
Facilitátor, terapeut, lektor, konzultant. 
Zajímá se o „znamení doby“ na osobní, 
párové i globální úrovni.  
Vzhledem k neexistenci nabídky studií 
alchymistických byl nucen vystudovat 
biochemii na Masarykově univerzitě. 
Mimo jiné absolvoval roční výcvik ve 
facilitaci skupinových procesů (Institut 
procesově orientované práce) a aktuálně 
je u stejného institutu studentem II. fáze 
výcviku procesově orientované  práce. 
Svou nejvnitřnější povahou je básník, ale 
veřejně by to nikdy nepřiznal.

CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZA HRANICE PROCESOVÉ PRÁCE

Flirt jako (z)rádce

Koncem roku 2017 zaplavila média kampaň „meetoo“ upozorňující na násilí páchané na ženách v  prostředí filmového 
průmyslu. Zejména v USA rozpoutala obrovské množství reakcí žen, které byly sexuálně obtěžovány či napadány ze strany svých 
kolegů a to nejen v oblasti produkce filmů. Kampaň vzbudila příznivé i odmítavé reakce. Pochopitelně zejména ze strany mužů. 
V České republice byly reakce opožděné a ze strany mužů často znevažující.
 

Dílna nás formou individuálních a párových cvičení a společné diskuze provede zkoumáním mužsko — ženské polarity, 
předsudků, které panují v této oblasti ve společnosti a aspektů napětí, které zdá se zkouší  naše vztahy. Budeme zkoumat změny, 
které se v naší době odehrávají a to, jak se projevují v životě jednotlivce, rodiny i společnosti. Téma budeme prozkoumávat pomocí 
slov, obrazů i moudrosti našeho těla.

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.

Kamila Bolfová: 
Facilitátorka, terapeutka, lektorka, věnuje 
se dlouhodobě tématu seberealizace a 
povolání žen v dnešní době. Vystudovala 
obecnou an t ropo log i i na Kar lově 
univerzitě. Absolvovala výcvik facilitace 
skupinových procesů, navigace při hledání 
po-volání a má za sebou mnoho stovek 
výcvikových hodin převážně v procesově 
orientované psychologii. Ráda propojuje 
ve své práci verbální a neverbální 
nástroje, věnuje se také arteterapii a 
kontaktní improvizaci.
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