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Čuang-c' se probudí a říká:  
„Právě se mi zdálo, že jsem motýlem a sním o tom, že jsem Čuang-c'  

anebo jsem Čuang-c', kterému se zdá, že je motýlem?” 
 
 

Stále se pohybujeme mezi každodenní realitou a oblastí snů. Tento seminář Vás povede do lehce změněných stavů 
vědomí a do mysticky – snových zkušeností, které se Vám dějí ve dne a v noci. Budeme experimentovat s 
rozmanitými způsoby práce se sny, učit se porozumět významu snů a jak je používat pro svůj vývoj a blaho. Jak 
změnit trans, snové stavy a tělesné symptomy z problematických zážitků na zdroje nové síly a nové identity. Tento 
seminář se hodí jak pro začátečníky, tak pro pokročilé "studenty" a všechny zájemce o práci se sny. 
 
O lektorovi: 

Ivan Verný – je 58-letý psychiatr, procesorientovaný a systemický 
psychoterapeut a supervizor s privátní praxí v Curychu. Vyučuje 
procesorientovanou psychologii od r. 1989 v Československu (ČR a SR), 
Řecku, Německu, Itálii a Izraeli.  Má velký zájem o integraci různých 
terapeutických metod, mj. systemické konstelace 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: 17. -18. 9. 2011 (9:00-17:30) 
 
Cena:  a) 2 300 Kč pro studenty/ky a ženy na mateřské, pro členy/ky IPOP a POPI Slovensko  

b) 2 700 Kč pro ostatní zájemce a zájemkyně 
 

Místo:   Český institut Biosyntézy o.s., Eliášova 21, Praha 6 (4. patro)  
S sebou: Přineste si, prosím, potřeby na psaní a kreslení. 
 
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 
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