Sopka v obýváku, vlny v ložnici
Procesorientovaný přístup ke změněným stavům vědomí ve vztazích
Seminář s Ivanem Verným ve dnech 21. – 23. 1. 2022 v Praze
Všichni se nacházíme v nějakých vztazích – jsme děti svých rodičů,
sourozenci, příbuzní, spolupracujeme s někým, kamarádíme se, máme
sousedky a sousedy. Dokonce v pekárně, kde pravidelně nakupujeme,
vznikne časem vztah.
A ve vztazích se nám dějí nálady, a nebo si je tam přinášíme odjinud. Tyto
nálady mezi očekáváním a zklamáním – radost, spokojenost, zášť, žárlivost,
zuřivost – jsou výbušným prachem konfliktů, jejichž intenzita souvisí s
vysokými a nízkými sny, se závislostmi v pozadí, případně se slovním,
psychologickým nebo tělesným násilím – a strachem z něj, resp. z přerušení
vztahu.
Každá změna našeho stavu vědomí ovlivňuje náš protějšek a kvalitu /
atmosféru / dynamiku našeho vztahu. Na semináři se soustředíme na
prozkoumání dosavadních (úspěšných?) strategií a na síly emočních výkyvů,
na to, čím se můžeme stát, když pustíme kontrolu a představy civilního
chování.
Tento seminář se hodí pro lidi, kteří pracují a žijí s lidmi, a chtějí získat více
fluidity ve svých sociálních dovednostech a meta-dovednostech.
Přineste si pastelky a tužky, a hlavně zvědavost pro různorodost lidského
spolubytí a odvahu zkoumat svoje i cizí stíny.

Ivan Verný, M.D. & Dipl. PW.
Ivan Verný je 69-letý proces-orientovaný
psychoterapeut a psychiatr; rád kombinuje
různorodé metody v terapii i v kuchyni,
nebo dělá z práce a volného času
dobrodružství. Cení si přírody, hudby,
hlubokých rozhovorů s přáteli, manželkou
a dospělými dcerami a zajímá se o možnosti
půvabně stárnout při ubývajících
schopnostech pohybu.

Kde: Prostor8, Šmilovského 8, Praha 2
Kdy: 21. – 23. ledna 2022
(pátek 16:00 – 20:00; sobota 9:30 – 17:00; neděle 9:30 – 16:00)
Cena:
3 800,- Kč přihlášení a úhrada do 20.12.2021 (zvýhodněná cena)
4 200,- Kč přihlášení a úhrada do 21.1.2022
Registrace: Vyplňte, prosím, přihlašovací formulář na
stránkách http://www.processwork.cz/.
Seznamte se, prosím, také s našimi storno podmínkami.
Kontaktní osoba:
Andrea Hášová, 724 962 883
kurzy@processwork.cz

