Středa 24.5.2017
18:00 - 20:30
Městská knihovna v Praze
Korunní 68, Praha 10
Vstupné 100,- Kč

CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZA HRANICE PROCESOVÉ PRÁCE

Kdo jsem? ... a kam mne to táhne?
Osobní a pracovní rozvoj přístupem procesové práce
Jak být zdravější … jak být lepším partnerem ... jak být lepším manažerem … otcem/matkou ... jak lépe běhat … jak zhubnout
… jak se vyhnout anorexii, depresi … jak se stát lídrem, … potápěčem, … milionářem … jak udělat kariéru … jak být na volné
noze … jak být sexuální mašinou (sexmachine) … jak se stát osvíceným guru … jak upoutat pozornost … jak vyjednávat… jak
(se) prodat … jak změnit svět — tak jsem se zas jednou prošel oddělením moXvační literatury a osobního rozvoje v Luxoru :/
Je tolik rad, doporučení,osvědčených návodů - “best pracXce”, ale jak poznám s čím začít? A proč když už začnu, tak za měsíc mne
přijde důležité zase jiné téma? Kdo mi poví, co je to moje klíčové téma, cesta? Kde je maják?!
Během setkání se podíváme jak procesová práce nahlíží na osobní rozvoj a některé její koncepty hned použijeme na zmapování témat
účastníků. Domů si odnesete dokument, který vám poslouží jako mapa osobního a pracovního rozvoje a může vám ušetřit spoustu
času a možná i nějaké peníze ;)

Těším se na setkání s vámi.

O Hynkovi:
Řadu let se snaží porozumět sobě, vztahům mezi lidmi, hmotou a duchem, v rodině užší i širší, s přáteli
známými i neznámými. Možná i za Rm účelem si se svojí manželkou pořídil dva syny a čtyři dcery. Prošel
fyzikou, ekonomií a psychologií. Pracuje s jednotlivci, páry, skupinami i celými organizacemi. Ve své práci
vychází z přístupů humanisXcky orientované psychologie, konkrétně Gestalt terapie, Jungiánská analýza,
systemika, práce s tělem apod. V současnosX je v závěrečné fázi mezinárodního výcviku procesové
práce v BraXslavě. (Ing. et Ing. et Bc. Hynek Valenta - *1968)

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.

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

