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Láska, konflikt a nuda 
jako části společné cesty v milostných a jiných vztazích: 

procesorientované perspektivy pro práci se vztahy a ve vztazích. 
 

Ivan Verný, M. D. 
11. června 2010 v Praze 

  
V procesorientované psychologii vnímáme konflikt jako možnost prohloubení vztahu, sebepoznání, 
vnímání limitů a nedostatků, ale také jako příležitost k uvědomění vlastní síly, vášně, potřeb a intenzity, 
potažmo zábran vůči ní.  

Vztahy jsou jednou z možností individuace, a protože ve vztazích trávíme hodně času, bylo by užitečné, 
abychom se v nich naučili dobře „plavat“. 

S trochou teorie a mnoha cvičeními ve skupinkách se budeme věnovat kultivaci vztahů a aspektům 
komunikace, které brání, respektive podporují spolužití, spolupráci či lásku. Budeme procvičovat, jak být 
jako účastník v konfliktu a současně jako jeho facilitátor/ka, jak vnímat své pocity, jak je vyjádřit a jak se 
zastat svých vlastních potřeb.  

 
O lektorovi: 

Ivan Verný - 57-letý psychiatr a psychoterapeut, pracuje ve vlastní 
privátní praxi v Curychu. V Čechách i na Slovensku vyučuje 
procesorientovanou psychologii od r. 1989 a systemické 
konstelace od r. 1992. Kromě jízdy na koni je jeho zájmem vývoj a 
integrace rozličných psychoterapeutických metod. Miluje hudbu, 
přírodu a hlavně svou ženu, děti a své přátele. Semináře v 
rodinných a systemických konstelacích vede v ČR, SR, Švýcarsku, 
USA a Izraeli. 

 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: pátek 11. června 2010 (9:00-17:30) 

 

Cena:  a) 1 000 Kč pro studenty/ky a ženy na mateřské  
b) 1 100 Kč pro členy/ky IPOP a POPI Slovensko  
c) 1 300 Kč pro ostatní zájemce a zájemkyně 

 
Místo:   Dům osobního rozvoje MAITREA, Týnská ulička 6/1064, 110 00 Praha 1 

 

V případě zájmu kontaktujte: Institut procesově orientované práce, Anna Audrlická, email: 
kurzy@processwork.cz, tel.: 776 688 922  

 

Pozn. Účastníky přijímáme podle data závazného přihlášení, v případě zájmu si proto prosím včas 
zajistěte své místo. Děkujeme. 
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