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KAŽDODENNÍ TANEC SVĚTA
Pohybové procesy jako přístup ke snům v jednotlivcích, vztazích a společnosti
Víkendový seminář

Lektor: Ivan Verný, M. D.
9. - 10. června 2012 v Praze

Stále se pohybujeme a naše tělo se pohybuje ještě více, než
vnímáme. Tělo se pohybuje v stále se měnících vzorcích, jako
by chtělo něco povědět, resp. vyprávělo povídky. Většinou
neposloucháme nebo nerozumíme.
V tomto víkendovém semináři budeme zkoumat, jak se
dostat k snům, které se projevují v naznačených pohybech
těla. Naučíme se vnímat neúmyslné (sekundární) pohyby a
budeme je podporovat, zvětšovat, a necháme se jimi unášet,
aby nám odhalily své historky nebo smysl.
Jelikož tělesný pohyb není v naší kultuře právě hlavní identifikační modus, ale spíš sekundární, budeme zpracovávat
hranice, abychom sobě a druhým dovolili vnímat pohyb a experimentovat s tancem, který se dosud skrýval před
naším vlastním vnímáním.
Naše těla nám povídají něco, co jsme nevěděli nebo zapomněli, ale mohli bychom to potřebovat a s uvědoměním i
použít. Budeme experimentovat s konceptem, že i ohraničení pohybu by mohlo být cestou k osobnímu vývoji.
Zveme Vás a Vaši kreativitu, jak se projevuje v každé vteřině Vašeho života - tentokrát pohybem. Prosíme, doneste si
pastelky a věci na psaní.

O lektorovi:
Ivan Verný, M. D. – je 59-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.
Zajímá se o integraci různých terapeutických metod, mj.
systemických konstelací i použití jiných zdrojů pro kreativní
psychoterapii. Miluje svou ženu, své dcery; rád jezdí na
islandských ponících a věnuje se hudbě, tanci a setkávání s
tvořivým duchem.

Datum: 9 . - 10. 6. 2012 (sobota 9. 6. 9:00 – 18.00, neděle 10. 6. 9:00 – 16:00)
Cena: a) 1 600 Kč pro studenty/ky
b) 2 400 Kč ženy na mateřské, pro členy/ky IPOP a POPI Slovensko
b) 2 800 Kč pro ostatní zájemce a zájemkyně
Místo: bude upřesněno, Praha
V případě zájmu kontaktujte: Institut procesově orientované práce, 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.
Pokud zrušíte své přihlášení 3 týdny před začátkem semináře, storno poplatek neúčtujeme, do 2 týdnů před konáním akce činí
storno poplatek 20% z celkové ceny. Po termínu 2 týdnů před konáním akce účtujeme celou částkou. Storno poplatek
neúčtujeme v případě, že účastník za sebe najde náhradu. Za porozumění tomuto opatření i jeho respektování předem
děkujeme.
www.processwork.cz

