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Název: 
 
Co uděláte, když se potkáte s klientem s těžkou poruchou osobnosti? 
What do you do when you meet a client with a more severely damaged personality? 
Transakční analýza – vhled do přístupu a možnosti použití pro poradce a kouče  
 
Cíl: 
Naučit se pracovat s transakční analýzou zaměřenou na osobnost člověka a na poruchy osobnosti. 
Kdy klienta ještě přijmout, a kdy už ho odkázat na jiné odborníky. 
 
Záměr: 
Účastníci prohloubí chápání transakční analýzy v oblasti praxe a budou lépe rozumět jednotlivým 
typům osobnosti. 
 
Transakční analýza je užitečný přístup s jednoduchou aplikací v praxi pro ty, kdo pracují 
s rozdílnými teoretickými modely v terapii. Lektorka představí základní koncepty transakční analýzy 
– jak komunikujeme my sami, sami se sebou a s ostatními. Co o sobě říkáme a druzí si toho jsou 
vědomi, co je v naší komunikaci nevědomého a druzí to mohou pozorovat a dělat z toho závěry. 
 
TA dává modely porozumění tomu, co děláme a pro dělání změn. Naše osobnosti jsou ovlivněny 
genetikou a prostředím. Můžeme dělat změny v oblasti vlivu prostředí, to ovšem někdy vyžaduje 
delší čas, úsilí a znalosti. Vlivy, které působily velmi brzy, jsou mnohem hlubší a mohou vyžadovat 
speciální kompetence. Když pracujete jako poradce nebo kouč, je užitečné být schopen 
identifikovat klienty s poruchou osobnosti, kdy je odkázat k jiným specialistům, případně kdy užít 
které nástroje v terapii. Obojí pro ochranu - jak klienta, tak i vás.  
 
Obsah: 

 Egostavy – užitečný model osobnosti 
 Komunikační model (transakční analýza) 
 Vzory, jejichž opakování se držíme – hry a jak je rozpoznat 
 Brzký vliv na osobnost – existenciální pozice, jak využít tento model v chápání rozdílných 

poruch osobnosti. 
 
Workshop bude kombinací teorie, cvičení a diskuze. Práce v malých skupinách se zpětnou vazbou v 
celé skupině. 
 
Komu je workshop určen:  
Je určen pro ty, kteří mají základní znalosti transakční analýzy a chtějí si je prohloubit. Taktéž pro 
ty, kdo jsou v TA nováčky.  
 
Termín: 
14. – 15. 9. 2018 (první den od 9:00 do 18:00, druhý den od 9:00 do 16:00) 
 
Místo konání: 
Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

 

Cena: 
4 900 Kč (pro členy ČATA 4 500 Kč), cena zahrnuje lektorné, překlad do češtiny, pronájem prostor, 
drobné občerstvení a materiály v elektronické podobě, nezahrnuje ubytování a oběd účastníka. 
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Biografie lektorky: 
 
Eleonore Lind, PTSTA-P, mediátorka a transakčně 
analytická psychoterapeutka s praxí delší než 30 
let. 
 
Eleonore začala svůj trénink v TA ve Velké 
Británii v roce 1994, kde žila 28 let. V roce 1998 
se přestěhovala do svého rodného Švédska 
a začala pracovat s TA a mediací v rozdílných 
oblastech. 
 
Má vlastní kliniku a nabízí terapie, koučink, 
supervize a tréninky v TA. Poskytuje mediace 
v komunitách, rodinách, organizacích, 
sousedstvích a mediace věkově stejně starým. 
Stejně tak učí mediaci. Některé oblasti, kde 
pracuje, zahrnují sociální a probační služby 
a rozdílné programy léčby. Stejně tak se soustředí na soukromou klientelu, např. v oblasti depresí 
spojených se stresem. Eleonore společně se třemi kolegy vlastí Scandinavian Institute of 
Transactional Analysis, SITA - www.transaktionsanalys.nu. 
 
V letech 2004 až 2008 byla ve Švédsku zodpovědná za trénink mediátorů a spolupracujících 
partnerů v implementaci modelu VOM (Victim Offender Mediation) – mediace mezi pachatelem 
a obětí činu. Garantem byl Národní koncil pro prevenci kriminality. Od roku 2008 je Eleonore 
mediátor, konzultant a trenér na volné noze. V letech 2008 až 2014 byla členkou prezídia European 
Forum for Restorative Justice. 
 
Od roku 2016 je víceprezidentkou European Association for Transactional Analysis. 
 
V roce 2002 Eleonore publikovala svoji knihu Peermediation: Medkompis – medling och 
konflikthantering i skolan. V roce 2012 napsala kapitolu o psychologických hrách hraných 
mediátory/facilitátory ve švédské publikaci Psykologiska spel utifrån transaktionsanalys. 
 

http://www.transaktionsanalys.nu/

