Vás srdečně zve na seminář s Ivanem Verným

Soustřeďte se na něco, po čem toužíte –
a hned se zasníte. Pokud se to nezdá být
dosažitelné, asi upadnete do špatné nálady
či melancholie. Když na Vás Štěstěna
zamává, tak Vás pravděpodobně rozruší
euforie. Tomu říkáme v procesově
orientované psychologii změněné stavy
vědomí.
Emoce jako smutek, rozčarování, zuřivost
nebo radost a rozjaření mění stav vědomí.
Stejně tak mění vědomí i rozmanité látky
a činnosti, jako jídlo, čokoláda, pivo, víno a
pálenka, kávička, cigarety, shopping, sport,
internet surfing, počítačové hry a rychlost
stav našeho vědomí.
Jak to všechno souvisí? Sny, které se nám /
námi snívají se chtějí uskutečnit / splnit /
realizovat a pokoušejí se nás dostat do
stavů, kdy je to snáze možné.

Touhy, závislosti a změněné stavy
vědomí, dobrodružství a objevy
stinných zákoutí našeho života
13. – 15. 2. 2014 v Praze

Přihlaste se na tento seminář, pokud se zajímáte
o své snění a o realizaci snů svých klientů a
pacientů. Přineste si něco na psaní, pastelky a
odvahu pro zkoumání vlastních jeskyní.

Organizace

O lektorovi
Ivan Verný, M.D. & Dipl. PW.
je 60 letý psychiatr, procesově
orientovaný a systemický
psychoterapeut a supervizor s privátní
praxí v Curychu. Vyučuje procesově
orientovanou psychologii od r. 1989
v Československu (ČR a SR), Řecku,
Německu, Itálii a Izraeli. Má velký
zájem o integraci různých
terapeutických metod, mj.
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/

Datum a čas:
Čtvrtek 13. února: 16.00 – 19.30
Pátek 14. února : 9.30 – večer (otevřený konec)
Sobota 15. února: 9.30 – 17.00
Místo: Druna, Trojická 10, Praha 2
Cena: 3600,Informace: Pro více informací prosíme emailujte:
kurzy@processwork.cz nebo telefonujte: 776 688 922.
Registrace: Prosíme stáhněte si formulář přihlášky a
vyplněný jej zašlete na adresu kurzy@processwork.cz
Ubytování: Kontaktujte nás na kurzy@processwork.cz,
rádi poradíme.
Storno poplatky: Prosíme přečtěte si pozorně storno
podmínky, děkujeme.

Tento otevřený seminář je také součástí Základního
výcviku v Procesové práci pořádané IPOP, více
informací naleznete zde nebo nás kontaktujte
vycvik@processwork.cz

