Úterý 22. 11. 2016
18:00 - 20:30
Městská knihovna v Praze
Korunní 68, Praha 10
Vstupné 100,- Kč

Autor: Michael Broad Art & Stories; https://www.etsy.com/

CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZA HRANICE PROCESOVÉ PRÁCE

Jeviště života
večerní přednáška a workshop se Slávkem Keprtem a Olegem Šukem
Jako děN jsme si hráli na doktory, princezny, vojáky, řidiče autobusu nebo prodavačky v lokálním supermarketu. Teď se zdá, že jsme z toho vyrostli.
Je to ale opravdu tak? I jako dospělí jsme neméně fascinováni zápletkami postav ve ﬁlmech, pohádkách a divadelních hrách. Snad proto, že v nich zahlížíme
role a dramata z jeviště našeho života. Do některých rolí a dramat v každodenním životě vstupujeme záměrně. Jiné role se v nás probouzí, aniž bychom o ně
stáli. Jindy si je ani neuvědomujeme a přesto námi hýbou a mluví za nás.
Už od nepaměN lidé využívají role, masky a divadlo k ilustraci dramat každodenního života, pro pobavení, sebepoznání i k léčebným účelům.
V přednášce se podíváme na oblasN, kde se využívá rolí a dramat právě k sebepoznání a léčebným transformacím.
Život je hra. Rodíme se na jeviště života, hrajeme svá dramata a na jevišN zůstáváme až do poslední opony. Víme, které role námi aktuálně hýbou a
co způsobují v interakcích a vztazích s ostatními lidmi? Zveme vás na průzkumnou inventuru svých rolí — těch hlavních, ke kterým se hrdě hlásíme, těch
vedlejších, až po ty role, do kterých jsme obsazováni proN naší vůli, nebo nás svým charakterem překvapují.
Seznámením se s jevištěm našich vnitřních postav a jejich dramat můžeme hravou formou odhalovat naše možnosN a mohoucnosN i na jevišN
vnějšího světa. Máte chuť si vědoměji stoupnout do bot svých vnitřních hrdinů, hrdinek či padouchů?

Pojďme společně objevovat, jak na to.

Mgr. Oleg Šuk

Mgr. Boleslav Keprt
Je studentem výcviku Procesově orientované
psychologie. Absolvoval psychoterapeuNcký výcvik v
saNterapii, výcvik doprovázení umírajících a výcvik v
krizové intervenci. Ovlivnila ho zkušenost s gestalt
terapií, PBSP a rodinné konstelace. Svoji kondici čerpá
z mnohaleté meditační praxe. Studuje
psychosomaNcké disciplíny na DAMU, kde si oblíbil
dialogického jednání na Katedře autorské tvorby a
pedagogiky. Cíleně tak zkouší zpestřovat svou bytostně
introvertní povahu extrovertními výstřelky. Pracuje jako terapeut v rozvojovém centru
Popoli a Lávka a je lektorem kurzů Mindfulness.

Vystudoval jednooborovou psychologii na ﬁlozoﬁcké
fakultě Univerzity Karlovy a je studentem v pokročilé
fázi výcviku procesově orientované práce. Aktuálně
pracuje jako psycholog v Intervenčním centru Centra
sociálních služeb Praha, kde se potkává s
problemaNkou domácího násilí. Má zkušenosN z
personalisNky i s prací s lidmi s poruchou auNsNckého
spektra. Sní o tom, že bude psychoterapeut a tenhle
sen si akNvně plní v práci s klienty. Je fascinován
kreaNvním a vztahovým potenciálem v technikách divadelní improvizace nebo
dialogického jednání, které měl jako laik možnost okusit na dlouhodobějších i
kratších kurzech.

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.

InsNtut procesově orientované práce (IPOP), www.processwork.cz.
ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, www.mlp.cz.

