
Posezení v pohostinném domě  
 
Večer se Stáňou Študentovou 12. prosince 2016 v Praze 

Místo konání: PoPoli, Eliášova 21, Praha 6 
Kdy: Pondělí 12. 12. 2016, 18:00 – 21:00 
 
Cena: 600 Kč / 1 osoba 
Nabízíme omezený počet dotovaných míst pro studenty, 
matky/otce na mateřské/rodičovské dovolené a seniory.  
(500 Kč/1 osoba). Pro více informací pište na 
kurzy@processwork.cz 
 
Registrace: Vyplňte prosím přihlašovací formulář.  
Seznamte se, prosím, s našimi storno podmínkami. 
Kontaktní osoba: Anna Audrlická, 776 688 922 
Organizuje: Institut procesově orientované práce, z. s.  
                      
 
 

Mgr. Stáňa Študentová Dipl. PW. 

Vystudovala psychologii v Brně, poté získala diplom v procesové 
práci v  Londýně, kde je nyní členkou fakulty RSPOP UK a vede 
klinické oddělení Centra pro krizovou intervenci a duševní zdraví. 
Ve své soukromé praxi pracuje jako psychoterapeutka, facilitátorka 
a školitelka v oblasti tvořivosti, extrémních stavů vědomí a 
osobního rozvoje. Je supervizorkou pro studenty, klinické 
pracovníky a pro manažery v neziskových organizacích. Podílela se 
na publikování sborníku esejí o vnitřní práci "Far in Far out". Je 
také konzultantkou pro organizační týmy v oblasti týmového 
rozvoje a řešení konfliktů. Jejím zájmem je přinášet uvědomění do 
tvořivosti a různorodosti v každodenních situacích.  

Inspirována básní Jelaludina Rumiho – v tomto večeru je možnost přizvat a „potkat se“   
s různými částmi (hosty) sebe sama, které nás většinou obtěžují a nebo vyrušují. Noční 
můry, symptomy, vztahové problémy, různé bloky jsou jen některými z hostů, které 
můžete pozvat.  
 
Stejně jako Rumi i my se jimi budeme zabývat s tím, že kvality, které skrývají, mají místo u 
našeho stolu a v naší celistvosti (a mohou to být často tvořivé a smysluplné alternativy 
naší každodenní identity).  
 
Tento večer je strukturován jako „supervize“, kdy budeme dělat sezení/práci ve středu 
skupiny. Máte tedy možnost se buď aktivně zúčastnit tím, že si přinesete téma, kterým se 
budeme zabývat ve středu (pozn. vy a Stáňa Študentová) a nebo můžete být 
zúčastněnými svědky. Obě role jsou důležité a vítané u společného stolu! 
 
Těším se na večerní posezení,  
Stáňa Študentová  
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