Středa 27.4.2016
18:00 - 20:30
Městská knihovna v Praze
Korunní 68, Praha 10
Vstupné 100,- Kč

Zdroj: Alex Nuñez, “Beyonce is really killing it right now”

CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZA HRANICE PROCESOVÉ PRÁCE

Snové tělo ve vztazích
Procesově orientovaný pohled na vztahy
Vztahy můžeme různě intenzivně prožívat, odmítat nebo s nimi nesouhlasit. Někdy nás napadá, že to je asi
tak všechno co s nimi můžeme dělat. Nezbavíme se jich, neustále vznikají, zanikají, jsou součásO našeho života. Ale
co když na ně nahlédneme jako na obraz naší cesty, který může obsahovat naše zjevné i skryté touhy a sny?
Mohou být cenným rádcem, učitelem, vyzyvatelem i noční můrou.
Spolu s Hynkem a Lucií budeme mít příležitost podívat se na vybrané typy práce a koncepty, které
Procesově orientovaná psychologie nabízí pro práci se vztahy. Budeme mít příležitost osobně ochutnat některá
cvičení, možná se zasnít a možná se probudit.
Přijďte, těšíme se na Vás.

Hynek Valenta, Ing. Ing. Bc.

MUDr. Lucie Baláková, PhD.

47 let se snaží porozumět vztahům mezi
lidmi, hmotou a duchem, v rodině užší i širší,
s přáteli známými i neznámými. Možná i za
Om účelem si se svojí manželkou pořídil dva
syny a čtyři dcery. Prošel fyzikou, ekonomií a
psychologií. Pracuje s jednotlivci, páry,
skupinami i celými organizacemi. S Lucií ho
tak dlouho bavilo diskutovat o vztazích, až se
zrodil společný ateliér LUHY.

letos 44 letá, žijící v poklidném vztahu s
manželem a dynamickém vztahu s dvěma
dcerami, další důležité vztahy navazuje s
psychiatrií coby psychiatr, s psychoterapií coby
klient i terapeut, s kočkami - v roli krmiče a
podložky pro příjemné ležení, s koňmi, kde
testuje svou důvěru a pracuje se svým
strachem, s rodiči pozoruje jak se vztahy
mohou vyvíjet v průběhu deseeleO, s Hynkem,
jak se prostřednictvím vztahu dá pracovat.

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.

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

