IPOP Institut procesově orientované práce p ř e d s t a v u j e
“Cesta srdce ti dodává pocit síly a štěstí ve tvém životě, protože následuje tvoje sny, snové tělo, tvůj osobní mýtus . . . Pokud pohlížíš na svět
z cesty svého srdce, rozumíš tomu, že je to místo, kde máš být právě teď, že toto místo potřebuješ, abys mohl růst.”
Arnold Mindell: Šamanovo tělo; Trasformace zdraví, vztahů a komunity.
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V českých pohádkách představuje “třináctá komnata” dávnou, skrytou a
zakázanou místnost v rodinném hradu, která je plná tajemství a tabu. Když je
tato místnost otevřena, příběh nabere nový a nečekaný směr . . .
V tomto semináři “vstoupíme do této místnosti” (nebo také z pohledu procesové
práce “do snění”) a hluboce se ponoříme do zážitků našeho osobního poslání.
Učiníme tak skrze následování a rozvíjení našich snů s použitím inovativních
metod práce se sny podle procesové práce.
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Budeme se učit, jak sny (dětské sny, mytické sny, opakující se sny, kolektivní
sny, noční můry, bdělé sny nebo pouhé snové záblesky, které cítíme, ale stěží si je
pamatujeme) přinášejí hlubší porozumění nám samotným a pomáhají nám
odkrýt smysl stojící za našimi dlouhodobými problémy.
Budeme objevovat, jak naše sny obsahují vzorce, které jsou stejně tak
přítomny v naší rodině, v naší rodové a kolektivní historii, a jak rozvíjení těchto
vzorců může vytvořit most mezi světy jedince a skupiny.
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Z hlediska procesu se semínka snění vynořují v každém okamžiku dne. Snové procesy v nočních
snech a v bdělých stavech se zrcadlí v tělesných symptomech, vztahových nesnázích, konfliktech,
světových událostech, jemných pocitech, nahodných myšlenkách a fantaziích. . .
Bude prezentována jak základní procesově orientovaná teorie snů tak i nejnovější earth-based metody a
lucidní snění. Budeme se:

✴ Seznamovat s metodami rozvíjení snů do práce s tělem, se vztahy a se světem. Zaměříme se na spojení
mezi nočnímy sny a běžným životem.

✴ Učit se používat sny jako přímou bránu do nejhlubších říší našich zážitků používáním metod např.
práce s esencí, užívání symbolismu v pohádkách a mýtech, rozkrývání nejvíce zneklidňující nebo
odstrčené části snů a více…

✴ Všímat si jak se sen odehrává v daném okamžiku a učit se využívat jeho kreativní potenciál.
Seminář může sloužit nově příchozím jako úvod do Procesové práce a stejně tak těm, kteří
se výběrově zajímají o práci se sny a dlouhodobé procesy, ať už pro sebe nebo pro práci s
jinými lidmi.
Stáňa Študentová a Anup Karia

jsou procesově orientovaní facilitátoři a
psychoterapeuti. Mají vášeň a zájem odkrývat
schované a tvořivé úrovně v každodennosti a
následovat nepředvídané směry v našich
různorodých životech. Pracují s jednotlivci,
skupinami a organizacemi, a učí procesovou
práci v UK a v Evropě.
www.astafacilitation.net

Procesově orientovaná psychologie
nebo také Procesová práce byla vyvinuta
Arnoldem Mindellem. Má kořeny v jungiánské
psychologii, taoismu, moudrosti původních
obyvatel a moderní fyzice. Metody procesové
práce odrážejí věrné následování cesty
přirozenosti, přinášení uvědomění do vzorců, které
strukturují náš život, přinášení uvědomění těm
částem, které jsou obvykle neviditelné, nedoceněné,
vyrušující a nebo odsouvané na okraj. Když
přineseme uvědomění si do tohoto guláše interakcí,
ze zdánlivě chaotických zážitků se vynoří
překvapivá, bláznivá moudrost a tvořivá cesta
kupředu.

Tento otevřený seminář je ústřední součástí Základního výcviku v Procesové práci pořádané IPOP, pro
více informací http://www.processwork.cz/vycvik.html nebo kontaktujte vycvik@processwork.cz

Datum: 17. - 18. listopadu 2012
Čas: sobota 10.00 - 18.00
neděle 9.30 - 16.00
Místo: Praha - bude upřesněno
Cena: 3000 Kč
Informace: Pro více informací prosíme
emailujte: kurzy@processwork.cz nebo
telefonujte: 00420 723 305 282
Registrace: Prosíme pošlete přihlášku na
adresu kurzy@processwork.cz, přihlášku si
stáhněte zde: www.processwork.cz/
seminare.html
Ubytování: Prosíme kontaktujte nás na
kurzy@processwork.cz, rádi poradíme.
Jazyk: Angličtina s překladem do češtiny.
Storno poplatky: Prosíme přečtete si
podmínky na adrese www.processwork.cz/
seminare.html
www.processwork.cz

