
ZVUK SVĚTA: Jak slyšet a poslouchat tlukot srdce a číst mezi řádky  
Procesově orientovaný seminář o použití slova a zvuku 
 
 Víkendový seminář  s Ivanem Verným ve dnech  17. – 19. 2. 2017 

Jsou věci známé a věci neznámé a mezi nimi jsou dveře vnímání.  
There are things known and there are things unknown,  

and in between are the doors of perception.  
Aldous Huxley 

O čem to bude? 
Máte také někdy dojem, že nerozumíte své mateřštině? Nejste sám/sama. V tomto semináři 
dostanete úvod do „komunikačního dialektu“ Vašeho protějšku a naučíte se překládat a 
přebírat zodpovědnost, aby Vám bylo dobře rozumět. Jak? Budeme experimentovat 
s popisem, interpretací a úplnější komunikací, resp. budeme si všímat zanedbané části 
komunikace. Co všechno se dá slyšet v jedné větě a co víc/dalšího se projevuje v melodii nebo 
rytmu našeho projevu. 
 
Co se naučíte? 
Lépe naslouchat obsahu toho, co slyšíte. Vnímat tzv. klíčové pojmy a jejich pomocí zlepšit 
raport, propojení s protějškem, což je sine qua non pro dobré (profesní i privátní) vztahy. 
Rozlišovat mezi obsahem a formou, melodií, rytmem a tím, co (jakou skrytou historku) 
zprostředkují.  
Porozumět významu přestávky a magii ticha. 
Toto všechno rozšíří a prohloubí Vaše komunikační a manipulační schopnosti, resp. schopnost 
se vůči manipulaci chránit.  
 

Komu je seminář určen a co budete potřebovat?  
Seminář se hodí pro zlepšení efektivity a radosti z komunikace  nezávisle na profesi – takže vše, 
co potřebujete, je trocha odvahy a duch badatelů, dobro-družek a objevitelů nových světů ve 
zdánlivě známém.  
 

 
Kde: Impact HUB, Praha (Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5-Smíchov) 
Kdy: od pátku 17. února, 16:00 hod.  do neděle 19. února 2017, 16:00 hod. 
 
Cena:  
3 400 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 10. 12. 2016 
3 700 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 10. 1. 2017 
3 900 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 10. 2. 2017  
 
Nabízíme omezený počet dotovaných míst pro studenty, seniory a matky/otce na 
mateřské/rodičovské dovolené.  Pro více informací pište na kurzy@processwork.cz 
 
 
Registrace: Vyplňte, prosím, přihlašovací formulář zde. Přihlášení je platné  
po uhrazení kurzovného.  Seznamte se, prosím, také s našimi storno podmínkami. 
 
Kontaktní osoba: Anna Audrlická, 776 688 922 
 
 

Ivan Verný, M.D. & Dipl. PW.  

Má velký zájem o integraci různých terapeutických metod, mimo jiné systemických 
konstelací i použití jiných zdrojů pro kreativní psychoterapii. Vede mužince – 
sebepoznávací kurzy pro muže. Miluje svou ženu a své dcery; rád jezdí na islandských 
ponících a věnuje se hudbě, tanci a setkávání s tvořivým duchem.  http://ivanverny.ch/  

Psychiatr, procesově orientovaný a systemický 
psychoterapeut a supervizor s privátní praxí 
v Curychu. Vyučuje procesově orientovanou 
psychologii již od roku 1989 v Československu 
(ČR a SR), Řecku, Německu, Itálii a Izraeli.  
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