KUDY KAM ANEB ČERVENÁ NIT ŽIVOTA
Sny, životní mýtus a věštění v rámci procesově orientované psychologie jako základy vnitřní navigace

Třídenní seminář s Ivanem Verným, M.D. & Dipl. PW. ve dnech 30. ledna – 1. února 2015 v Praze

Kudy kam aneb červená nit života
Na tomto semináři budeme společně zkoumat rozmanité metody práce se
sny a snovými zážitky, které nám pomůžou se orientovat v každodenních a
nezvyklých situacích, při rozhodování a při upřesňování svého kurzu při
plavbě životem. Přitom vyzkoušíme moudrost země, medicine walk, tarot,
story cubes a Jungovu aktivní imaginaci. Kromě pastelek a sešitu si přineste
dobrodružného ducha, fantazii a humor.
Těšíme se na společné bádání a výzkum věšteckých možností.

Komu je seminář určen?
Pro všechny cestující těmito a jinými světy, kteří mají zájem o nezvyklé druhy
orientace; pro lidi, kteří pracují s lidmi (léčící, učící, zprostředkující a hledající
osoby).

Ivan Verný, M.D. & Dipl. PW.
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.
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/

Místo: Praha, bude upřesněno
Kdy: od pátku 30. ledna, 16.00 do neděle 1. února 2015, 16.00

Cena: 3 700 Kč / 1 osoba
Nabízíme omezený počet dotovaných míst pro studenty, matky/otce na
mateřské/rodičovské dovolené a seniory.
Pro více informací pište na kurzy@processwork.cz

Registrace: Formulář přihlášky je zde.
Seznamte se, prosím, s našimi storno podmínkami v přihlášce.

Kontaktní osoba: Anna Audrlická, 776 688 922

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)

