Úterý 21.3.2017
18:00 - 20:30
Městská knihovna v Praze
Korunní 68, Praha 10
Vstupné 100,- Kč

CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZA HRANICE PROCESOVÉ PRÁCE

MOC: Tabu, její nástrahy a dary
Procesově orientovaný pohled na koncept moci
Moc je tabuizované téma a náš vztah k ní je dost iracionální. I když to často nevíme, máme ji všichni.
Není špatná, není dobrá, klíčové je, jak ji používáme. Často jí nemáme rádi, avšak vskrytu po ní toužíme. I
když kriZzujeme ty, kteří jí mají, sami se snažíme získat víc moci pro sebe. Často také selháváme v reﬂexi,
jak naši vlastní moc využíváme. Přeceňujeme vliv ostatních a podceňujeme ten vlastní. Bez ohledu na to
všechno se bez ní neobejdeme, je v každé naši interakci. Přijďte s námi diskutovat a objevovat, jak to s ní
máme.
Těšíme se na Vás.

Standa Háša:

Andrea Jarolímová:

Terapeut, kouč, facilitátor, vysokoškolský
učitel, tak i manažer a HR profesionál.
Vystudoval VŠE v Praze a jednooborovou
psychologii na FF UK. Absolvoval
sebezkušenostní tříletý výcvik v
psychoanalyZcké skupinové psychoterapii,
roční výcvik ve facilitaci skupinových
procesů a aktuálně̌ je studentem
procesově orientovaného výcviku a výcviku
biosyntézy. PrakZkuje jógu, běhá, stará se o
bonsaje, rád čte a sní o Indii.

Kouč, facilitátorka a manažerka. Vystudovala
mezinárodní obchod a personální
management na VŠE v Praze. Absolvovala dva
výcviky v koučování a roční výcvik ve facilitaci
skupinových procesů. Aktuálně studuje v
rámci dlouhodobého výcviku procesově
orientovanou psychologii. Odhodlaně a
opakovaně se snaží stát ladnou běžkyní či
ranní prakZkantkou jógy, což se jí střídavě
daří. Má syna, který je jejím učitelem
spontánnosZ a radosZ.

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.

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

