
Program
16:30-17:00 Uvítání
17:00-20:00 Průběh poradního 

kruhu s tématy
• osobní sdílení a inspirace 

zkušenostmi ostatních s KPZ
• posilování vztahů v rámci 

Společenství KPZ
• nalézání společných činností 

a zájmů
• seznámení s technikou 

Poradního kruhu a jejím 
využití pro komunikaci 
v KPZ

20:00 Možnost pokračovat 
v diskusi v prostorách čajovny

ve středu 15. 11. 2017
od 16:30 do 20 hodin

Poradní kruh povede 
Hana Bernardová. 
O průvodkyni a technice 
poradního kruhu dále
a na kpzinfo.cz/seminare/

Počet účastníků max. 25
Povinné přihlášení na 

bit.ly/seminareAMPI / 
tereza@asociaceampi.cz

Kontaktní osoba
Tereza Jursová
tereza@asociaceampi.cz
606 715 865

v čajovně Dharmasala, 
Peckova 296/15
Praha 8-Karlín

Na setkání vás zve AMPI a PRO-BIO LIGA. Akce se pořádá v rámci 
projektů Rozvíjíme KPZ! a Zapoj se do KPZ!, které byly finančně 
podpořeny Ministerstvem zemědělství a Magistrátem hl. m. Prahy.
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Hana Bernardová o sobě
Ruku v ruce s mou cestou k se-
bepoznání, které se s pomocí 
různých učitelů a mistrů věnuji 
již asi deset let (meditace, kon-
stelace, šamanismus, geoman-
tie, atd.), je mojí základní otáz-
kou: Jak žít šťastný a naplňují-
cí život, aniž by to bylo na úkor 
života samotného (tedy i života 
dalších bytostí a naší planety)? 
Zajímám se proto o udržitelné 
způsoby života, jako například 
o místní ekonomiku nebo šetr-
ný vztah zemědělců k půdě. 
Také mě zajímá, jak vytvořit 
skutečně fungující společenství 
založené na opravdové komuni-
kaci a spolupráci. Věřím, že my 
lidé jsme schopni vytvořit ráj 
na  Zemi – společenství všech 
bytostí. Potřebujeme k tomu 
poznat a žít, kdo skutečně jsme 
a  také si umět představit svět, 
po kterém touží naše srdce. 
S poradním kruhem jsem se po-
prvé setkala v roce 2013 v Ang-
lii, intenzivněji se jím zabývám 
od roku 2015. 
Spolupracuji s Asociací míst-
ních potravinových iniciativ 
(AMPI) a s Nadací Pro půdu.
Rozhovor s Hanou na webu 
Učíme se příběhy.

Popis metody 
poradního kruhu
Poradní kruh (též kruh sdílení, 
z anglického The Way of Coun-
cil) je prastarou formou komu-
nikace používanou mnoha do-
morodými kulturami pro sdíle-
ní příběhů, rozhodování o dů-
ležitých záležitostech společen-
ství či řešení konfliktů.
Umožňuje vytvořit prostor dů-
věry, ve kterém je bezpečné být 
sami sebou a opravdově, bez po-
suzování naslouchat druhým. 
Každý hlas je vítán a má tu své 
jedinečné místo, neboť bez něj 
by celek nebyl úplný. Učíme 
se tak jeden od druhého. Zjišťu-
jeme, že moudrost kruhu je víc 
než součet jeho částí.
Dnes se poradní kruh využívá 
pro posílení vztahů a zlepšení 
komunikace v různých prostře-
dích (pracovní týmy organizací 
a firem, školy, společenství, ro-
diny, partnerské vztahy, atd.).
Více informací v knize Ces-
ta poradního kruhu (Virginia 
Coyle, Jack Zimmerman) – čes-
ky vyšla v nakladatelství Dhar-
magaia, 2016
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