IPOP - Institut procesově orientované práce Vás srdečně zve

Blízkost – Eros - Sexualita
Víkendový seminář

Lektor: Ivan Verný, M. D.
14. - 15. ledna 2012 v Praze

Nedávno mě oslovil jeden klient, se kterým už asi rok pracuji, že už 3 roky neměl sex a že se dosud styděl v
terapii toto téma oslovit. Chtěl jsem se omluvit, že jsem to neoslovil já, ale napadlo mě, že jsme si
několikrát povídali o sexualitě v rámci odchodu od jeho předešlé partnerky a kromě toho jsem několikrát
oslovil jeho potřebu nevelké otevřenosti. Tentokrát řekl on, že nyní je připraven pro toto choulostivé téma.
V tomto rozhovoru vyšlo najevo, že ztuhne strachem, když se flirt se stane erotickým, resp. vztah se začíná
přibližovat do tělesné blízkosti. Tento strach a nedostatek diferenciace mezi tělesnou blízkostí, ohrožením
erosem a strach ze sexuality u asi 30letého muže mne zarazil a velmi jsem zesmutněl - vždyť mu chybí dost
velký obzor zážitků.
V tomto semináři bych rád s Vámi pátral, jak zacházet v osobních a profesionálních vztazích s blízkostí a
odstupem, jak podporujeme a jak zabraňujeme vznikání intimity, jaké jsou naše postoje a přesvědčení
kolem sexuality.
Seminář se hodí pro profesionály v terapeutických, pedagogických a sociálních povoláních a samozřejmě i
pro lidi se zájmem pro téma.
Pro seminář budete potřebovat trochu odvahy, trochu zkušeností a vzpomínek a hodně srdce, abyste byli
schopni a ochotni podporovat sebe a lidi, kteří jsou stejně plaší a zranitelní jako Vy.
Byl bych vděčný, kdybych od Vás dostal otázky k tématu, abych si mohl udělat představu, jaké aspekty
tohoto tématu jsou pro Vás zajímavé. Můžete mi je poslat na adresu Ivan Verne, Schöntalstr. 21, CH 8004
Curych nebo emailem na info@ivanverny.ch
O lektorovi:
Ivan Verný, M. D. – je 58-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. Miluje svou ženu, své dcery; rád jezdí na
islandských ponících a věnuje se hudbě, tanci a setkávání s
tvořivým duchem.

Datum: 14. -15. 1. 2012 (sobota 10:00-18:00, neděle 9:00 -17:00)
Cena: a) 2 400 Kč pro studenty/ky a ženy na mateřské, pro členy/ky IPOP a POPI Slovensko
b) 2 800 Kč pro ostatní zájemce a zájemkyně
Místo: Druna, Braunův dům, Karlovo náměstí 24, Praha 1
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.

www.processwork.cz

