
Bludiště vztahů aneb fraktály naděje, touhy a lásky
- a jejich protiklady v rodinách, v párech i v rodičovství

Seminář s Ivanem Verným ve dnech  17. – 19. 3. 2023

Pracujete s páry? Nebo jste v partnerském vztahu a opakovaně se ptáte 
„co tu vlastně dělám“? Jste v kontaktu s rodinami (vlastními, klientskými) 
a někdy nevíte „kde je moje místo“?
Zmocní se Vás někdy zoufalství „jak to říct, aby to došlo!?“, na místech, 
kde už po několikáté ukazujete, přikazujete, zakazujete nebo prosíte?

Tento seminář je o navigaci v komplexitě blízkých/rodinných  a 
partnerských vztahů, kde se pohybujeme v trojúhelníku mezi vášní, 
intimitou a závazkem, respektive intenzitou, touhou po blízkosti a 
spojení/sounáležitosti nebo cítíme potřebu autonomie jako protireakci na 
naše povinnosti. 

Seminář je určen lidem, kteří se chtějí lépe orientovat, najít inspiraci nebo 
povzbuzení a nové nástroje jak zkoumat a intervenovat ve vlastních a 
cizích vztazích. Využijí ho profesionálové v terapii, poradenství, 
pedagogové i angažovaní laici. 

Stačí, když dorazíte pohodlně oblečení, přinesete si něco na psaní, malé 
figurky (jako je igráček) a dobrodružného ducha.

Kde: Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2
Kdy: 17. – 19. březen 2023
(pátek 16:00 – 20:00; sobota 9:30 – 17:00; neděle 9:30 – 16:00)

Cena: 
4 500,- Kč přihlášení a úhrada do 16.2.2023 (zvýhodněná cena)
4 900,- Kč přihlášení a úhrada do 17.3.2023

Registrace: Vyplňte, prosím, přihlašovací formulář na 
stránkách www.processwork.cz. 
Seznamte se, prosím, také s našimi storno podmínkami.

Kontaktní osoba:
Ivana Cvejnová - 724 020 848, Kateřina Túčková – 732 790 475
kurzy@processwork.cz

Ivan Verný, M.D. & Dipl. PW. Je zkušený párový a někdy rodinný terapeut, 
psychiatr, kouč a supervizor s více jak polovinou 
života v manželství, rodičovském vztahu 
s dospělými dcerami – a ještě stále zápasí 
s navigací v rozmanitých neshodách ve své 
současné i původní rodině. Procesově 
orientovaná psychologie, systemický pohled 
a kreativní média obohacují jeho pracovní 
i osobní prostor. 
Zajímá ho, jak se dostáváme do a proč 
zůstáváme v neuspokojivých situacích, a jaké 
procesy pomáhají ke změnám respektive jim 
dosud bránily. 

https://www.processwork.cz/seminare
https://www.processwork.cz/platebni-podminky
mailto:kurzy@processwork.cz
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