HRAVÝ DEN S KREATIVNÍMI INTERVENCEMI
Pro coaching, terapii, poradenství a supervizi

Neděle 12. 6. 2016 v Praze

O co půjde?

Budeme zkoumat a zkoušet různé jednoduché tvořivé prostředky a
postupy pro nacházení idejí, inspiraci klientů i nás samotných.
Těším se na zábavnou neděli v HUBu.

Komu je seminář určen?

Pro všechny, kteří pracují s lidmi (léčící, učící, zprostředkující a hledající
osoby) a chtějí si rozšířit možnosti, jak s nimi pracovat.

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 certifikát v supervizi jako umění (expressive arts in supervision) , kde se
používají umělecké techniky jako přístup k neznámému, jako most
do kreativity, kterou potřebujeme v každém povolání, které má být inovativní,
probouzející nebo léčící. Ať už se jedná o individuální nebo skupinový coaching,
párovou nebo rodinnou terapii a nebo mentální trénink sportovců a lidí
ve vedoucích pozicích.
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/

Kde: Impact Hub, Praha (Drtinova 557/10, Praha 5 Smíchov)
Kdy: neděle 12. 6. 2016, 9:00 – 17:00
Cena: 1 700 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: Vyplňte prosím přihlašovací formulář. Vaše přihlášení je
platné po uhrazení kurzovného. Seznamte se také, prosím, s našimi
storno podmínkami.
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)

