
Ztělesněné sny
Snové tělo a magie všedního života

Seminář s Ivanem Verným ve dnech  12. – 14. 2. 2021

Když Mindell jako Jungiánský analytik zjistil, že se lidem zdají sny, které mají 
podobnou dynamiku jako jejich tělesné signály, formuloval pojem Snové 
tělo. Tvrdil, že sníme nejen skrze obrazy, které vidíme ve snech, ale i celým 
tělem a tělesnými symptomy. Stejně tak se projevují sny / symptomy i ve 
vztazích, a nebo jako rezonance ve světě. 

V tomto semináři se budeme zabývat tělesnými symptomy a zkoumat jak 
tyto symptomy souvisí se sny, resp. zážitky podobné snům.

Seminář je vhodný pro psychoterapeuty/-tky (různých směrů a škol) a 
kouče/-čky, kteří zohledňují tělesné symptomy ve své práci. A také pro 
lékaře/-řky, kteří chtějí otevřít jiné dimenze terapie, nebo pro učitele/-ky, 
aby porozuměli souvislostem mezi dětským chování a kontextu, ve kterém 
děti vyrůstají. A nebo pro fyzioterapeuty/-tky kteří by si chtěli rozšířit obzory 
své práce, zj. v rámci center komplexní péče. 

Pokud přemýšlíte o účasti, můžete začít sbírat svoje sny a tělesné symptomy, 
zvláštní zážitky a vjemy kolem sebe. A nebo tělesné symptomy svých 
klientů/-ek a okolnosti jejich života. Ptát se jich na sny a oblíbené pohádky 
nebo písně. 

Kde: Online Zoom / Prezenční seminář dle aktuální situace
Kdy: 12. – 14. února 2021
(pátek 16:00 – 20:00; sobota 9:30 – 17:00; neděle 9:30 – 16:00)

Cena: 
3 800,- Kč přihlášení a úhrada do 8.1.2021 (zvýhodněná cena)
4 200,- Kč přihlášení a úhrada do 11.2.2021

Registrace: Vyplňte, prosím, přihlašovací formulář zde nebo 
na stránkách www.processwork.cz. 
Seznamte se, prosím, také s našimi storno podmínkami.

Kontaktní osoba:
Andrea Hášová, 724 962 883
kurzy@processwork.cz

Ivan Verný, M.D. & Dipl. PW. 

Má  soukromou psychiatrickou a 
psychoterapeutickou praxi v Zürichu.
Od roku 1990 učí v ČR a SR procesově-
orientovanou práci. V současnosti se 
orientuje na práci s mužskými skupinami, 
práci s traumaty a koučování lídrů a 
týmů. Ve volném čase rozvíjí vztahy, 
zpěv, alchymii džemů a meditační 
šmirglování dřeva.

https://docs.google.com/forms/d/15mtL8VAV-zzQJDYvPigqyfi2k4UrTmAp3npCTMVItr4/viewform?edit_requested=true
https://www.processwork.cz/seminare
https://www.processwork.cz/platebni-podminky
mailto:kurzy@processwork.cz
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