Kde Tě tlačí bota
Večer s Ivanem Verným podzim 2022 od 17:30 do 20:00

Večer s Ivanem Verným
Pokud máte chuť a odvahu zkoumat své životní otázky, udělat si krátký coaching
své pracovní situace, nechat si supervidovat nějaký případ z praxe, nebo jste jen
zvědaví na možnost přímého zážitku procesově orientované psychologie, srdečně
Vás zveme na večer s Ivanem Verným.
Ivan bude pracovat ve „středu skupiny“ s tím, co zájemce/klient přináší. Pokud
bude zájemců a zájemkyň o práci ve středu více, vybírá se losem. Tzn., že se
zpravidla dostane na 4-5 zájemců. Každá práce může být publikem diskutována,
čili tato akce má i vzdělávací aspekt pro terapeuty či kouče.

Ivan Verný, M.D. & Dipl. PW.
Ivan se narodil na Slovensku a v roce 1969 odešel s rodiči do Švýcarska, kde má
dnes v Curychu soukromou ordinaci. Kromě procesově orientované
psychoterapie a ericsonovské psychoterapie ovládá také NLP a supervize
zaměřené na umělecké metody (koučování a supervize týmů). Pracuje rovněž s
traumatickými stavy.
Od roku 1990 v Čechách a na Slovensku vyučuje POP (procesově orientovanou
psychologii) a systemické konstelace. V současnosti se kromě své praxe orientuje
na koučování lídrů a týmů v různých organizacích Evropy. Je držitelem Evropského
certiﬁkátu psychoterapie.
Miluje svou ženu, své dcery, přátele, svou práci a hudbu, tanec, zpěv, vaření
marmelády a práci se dřevem.
Více informací: Rádi byste se o lektorovi a procesově orientované psychologii
dozvěděli více? Přečtěte si rozhovor s Ivanem Verným.
(zdroj: Jan Honzík pro Magazín Maitrea)

Kdy:
10. 10. online na platformě ZOOM, 17:30– 20:00
7.11. osobně v Praze, 17:30–20:00
7. 12. online na platformě ZOOM, 17:30–20:00
Cena za 1 večer:
přihlášení + úhrada do 14 dní před akcí = 700 Kč/1 osoba
přihlášení + úhrada méně než 14 dní před akcí = 800 Kč/1 osoba
Nabízíme limitovaný počet míst se slevou pro ty, kteří ji
s ohledem na svou životní situaci potřebují. Pro více informací
pište prosím na kurzy@processwork.cz
Registrace: Vyplňte prosím formulář. Seznamte se, prosím, s
našimi storno podmínkami.
Organizuje: Institut procesově orientované práce, z. s.
Kontakt: kurzy@processwork.cz

