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FREE SOURCE

kurz pro odborníky i laiky

DEN 1

jak pracovat

SE STUDEM

odborný program výcviku

DEN 2

patologie studu
chybné postupy a dopady
užitečné strategie a přínosy

skripty vs. emoce
dynamika vzniku studu
verbální a nonverbální stud

Efektivní techniky zvládání studu
Jaký stud je vlastně užitečný? Existuje
přirozená a normální míra studu? Kdy je
stud v pořádku a kdy nás omezuje?
Proč je stud extrémně nakažlivý a těžko
se mu bráníme?
Jak verbálně a nonverbálně odpovídáme
na stud? Které tři typy odpovědi na stud
používáme nevědomky? A co dělá stud
s naším tělem?
Jak vědomě vytvořit prostředí (hodinu, sezení,
rozhovor), které stud zeslabuje či ho úplně
eliminuje? A kterým typům chování se při
tvorbě bezpečného prostředí vyhnout?

Základní koučovací techniky
pro práci se studem

Jak stud napomáhá učení? Jaký je jeho
rozvojový potenciál?
Jak pracují se studem nejčastěji odborníci
(lékaři, psychologové, sexuologové)? A proč
jsou jimi zvolené postupy často neúčinné?
Kterým patologickým projevům v psychice
i chování člověka stud napomáhá a proč?
Jaký je vztah mezi pocitem studu a viny?

doprovodný
program

Pátek

Jak funguje stud a naše reakce

Večerní workshop práce se studem.

při práci se studem efektivní. Řekneme
si, které otázky jsou vhodné a které
naopak nebezpečné. A jak nám vlastně
může koučovací přístup v práci se
studem pomoci.

Sobota

Během prvního dne také probereme
základní koučovací techniky, které jsou

V rámci doprovodného programu zavítá zcela
výjimečně na náš výcvik Petr Jedinák, fotograf
intimních aktů a autor kontroverzních obrazů lidské
sexuality. Veliký rozruch vzbudila například jeho
výstava orgasmických potrétů v Praze.

Hravý večer obsahující speciálně navržená cvičení na
procvičení témat studu ve skupině. Účastníci si
vyzkouší hraní rolí, hlubší empatický přístup, své
komfortní hranice i komunikační dovednosti. Workshop
je zaměřen na sebeuvědomění a trénink
nových dovedností.

termín: 25. 6. - 27. 6. 2021

DEN 3 DEN 3

kde všude se stydíme?
mužský vs. ženský stud
klíč k práci se studem

Stud v každodenním životě
Jak pracovat s běžným kontextem, který spouští
reakci studu? A jak můžeme aplikovat nové
kompetence s klienty mimo téma sexuality?
Deset oblastí, ve kterých na sobě můžeme pracovat.
Jaké benefity nám to přinese?
Za co se stydí muži a za co naopak ženy? Jaké jsou
genderové spouštěče studu v naší kultuře?
Jaký je vztah mezi kreativitou, smysluplnou prací a
studem? A jak práce se studem ovlivňuje spolupráci a
výkonnost firemních týmů?

Pořiďte si Gaiinu
novou knihu!
Více o práci se studem se
dočtete také v Gaině nové
knize. Celá 16. kapitola je
věnovaná dynamice studu
a jeho projevům zejména
v sexualitě. Najdete v jí
ale i obecně použitelné
tipy pro práci s trémou a
ostychem v běžnm životě.
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Unikátní výcvik vědomé
práce se studem v ČR

Proč se učit pracovat s touto emocí?
Řada lidí se ve svém životě potýká s trémou, studem a pocity
ostychu. A to nejen v sexuální oblasti, ale i vřadě dalších
životních témat. Zároveň se ale mylně domníváme, že není
těžké stud překonat či se ho jednoduše zbavit.
Takový přístup považuje za samozřejmý i řada odborníků
v pomáhajících profesích. Jednoduše reagujeme tak, jak jsme
zvyklí a jak jsme se to během života naučili. Nikdo z nás
rozhodně nestuduje, jak stud pracuje do hloubky jak na něj
běžně reagujeme.
Jenže pokud nevíme nic o dynamice studu, velmi snadno se
studem nakazíme od svých klientů. Je totiž extrémně nakažlivý
a de facto i toxický. V takové chvíli pochopitelně nemáme
kapacity pomáhat klientům zvládnout jejich emoce. Naše
ignorance a nevědomé reakce tak můžou mít úplně opačný
efekt, než bychom si přáli.

Nejen pro práci se sexuálními
tématy!
Co potřebujeme vědět pro práci se studem
klientů i s tím svým?
Pro správnou práci s vlastním studem i studem klientů
potřebujeme znát dynamiku a defaultní typy reakcí na tuto
emoci. Potřebujeme vědět, jakým chybám se vyhnout a jak
klienta navigovat k produktivnějším strategiím. To vše a
mnohem více najdete v našem tréninku.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO K TRÉNINKU
VIDEO K TRÉNINKU Shame
Free Source najdete na webu
sex-koucink.cz nebo na našem
kanálu Youtube.

jak pracovat

SE STUDEM
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kdo je Gaia?
Sex koučka a zakladatelka akademie sexuální edukace.
Gaia vystudovala klinickou imunologii a vývojovou biologii na
PřFUK. V USA absolvovala dvouúrovňový trénink pro sex kouče
s certifikací Professional Sex CoachTM. Je rovněž držitelkou
certifikátu Professional Coach od Marilyn Atkinson, žačky Miltona
Eriksona, a úspěšnou absolventkou jejího výcviku s certifikací
mezinárodní koučovací federace ICF.
Je členkou České sexuologické společnosti Lékařské společnosti
J. E. Purkyně a České společnosti pro sexuální medicínu.
Pravidelně prezentuje na sexuologických konferencích..
V Čechách založila pro sexuální edukaci SCE Academy s.r.o., kde
školí širokou veřejnost a v souladu s vědou a svými desetiletými
zkušenostmi učí dovednosti pro šťastný intimní život. Ve volném
čase se věnuje přípravě nové knihy.

Objevujte možnosti rozvoje vlastní intimity s našimi
on-line kurzy a videi.

Naše mise
Vytváříme jedinečný prostor pro rozvoj sexuality.

Připojte se k nám
www.facebook.com/sceacademy
instagram/sceacademy
youtube.com/juliegaiapoupetova

Kontaktujte nás
info@sceacademy.com
tel +420 777 120 798
www.sceacademy.com
www.sex-koucink.cz
www.sex-cafe.cz
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