
“Ať už pracujeme s tělesnými symptomy a nebo se sociálními problémy, je důležité najít Tao a přivést je na zem.  Tak zpřístupníme pro lidi pole (hybnou sílu), které je v 
pozadí snových symbolů, tělesných zkušeností, osobních problémů či světových událostí. 
Dělám pořád tu stejnou věc! Učím se, jak otevřít svou vlastní mysl tak, že moje vnitřní realita je také světy ostatních lidí. Pak jim můžu pomoci odhalit jejich světy. Takže 
velká část mé práce je vnitřní práce, otevření se tomu, co se děje, abych s tím mohl pracovat”                                                                     Arnold Mindell

Vnitřní práce je základním kamenem procesově orientovaného přístupu. 
Umožňuje nám spojit se s vniřním vědomím, s hlubokou silou, která určuje 
naše nasměrování jak v momentální situaci, tak v našem životě.   

Uvědomujeme-li si signály v nás samotných, poznáváme své vnitřní 
rozmanitosti a to i včetně částí a aspektů sama sebe, které jsou na okraji 
našeho vědomí. Nemusíme je pak odstraňovat či potlačovat. Naopak je 
můžeme přivítat a pochopit jak spolu souvisí a jak mohou obohatit náš 
život. 

VYVOLÁVAČ	 DEŠTĚ:	 
SETKÁNÍ	 VNITŘNÍHO	 a	 

VNĚJŠÍHO	 SVĚTA   
sebezkušenostní workshop se Stáňou Študentovou 
1. – 2. června 2013 

IPOP – Institut procesově orientované práce   p ř e d s t a v u j e

www.processwork.cz      www.astafacilitation.net 
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VYVOLÁVAČ	 DEŠTĚ:	 	 	 SETKÁNÍ	 VNITŘNÍHO	 a	 VNĚJŠÍHO	 SVĚTA

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.

www.processwork.cz 

Datum: 1. - 2. června 2013

Čas: sobota 10.00 - 18.00 

          neděle 9.30 - 16.00 

Místo: Praha 2, Jabok, Salmovska ulice 

Cena:   3000 Kč  

Informace: Pro více informací prosíme 
emailujte: kurzy@processwork.cz nebo 
telefonujte: 00420 732 941 890 

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.  

Storno poplatky: Prosíme přečtěte si 
podmínky na adrese www.processwork.cz/
seminare.html 

 Mgr. Stáňa Študentová Dip PW
je procesově orientovaná facilitátorka a 
psychoterapeutka. Její vášní je odkrývání 
skrytých a tvořivých úrovní v každodennosti a 
následování nepředvídaných směrů v našich 
různorodých životech. Pracuje s jednotlivci, 
skupinami a organizacemi, a učí procesovou 
práci v UK, v České republice a jinde v 
Evropě. Podílela se na publikování sborníku 
esejí o vnitřní práci "Far in Far out". 

www.astafacilitation.net

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

Ať už pracujeme s lidmi v různých kontextech,  nebo jsme tvůrčí a nebo máme zájem o 
poznání sebe sama, vnitřní práce nám pomáhá zůstat v kontaktu se sebou a porozumět 
tomu, jak se zaplétáme ve vztazích a jak jsme součástí kolektivní dynamiky. Osvobozuje 
nás k tomu, abychom se spojili se sebou a s naší tvořivostí i u situací, které jsou napjaté či 
konfliktní, nebo když se z nějakého jiného důvodu cítíme zablokováni.

Vnitřní práce umožňuje se připravit a reflektovat a intervenovat v situacích běžného 
života, ve vztazích a ve skupinách. Umožňuje nám spojit se s nečekanými a tvořivými 
zdroji v nás i mimo nás.

V tomto dvoudenním workshopu budeme trénovat, jak si uvědomovat subtilní vnitřní signály ať 
už pocitové, pohybové, vizuální nebo zvukové a hledat způsoby, jak je nechat rozvinout. 

Budeme se učit  metody, jak propojovat náš vnitřní svět s nejrůznějšími vnějšími situacemi; jak se 
spojit s vnitřními zdroji.
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