PŘÍBUZNÍ A JINÉ PŘÍŠERY

Práce s rodinami a rodinnými systémy v rámci procesově orientované psychologie

Víkendový seminář s Ivanem Vernym ve dnech 2. – 4. 9. 2016
O čem to bude?
Mnozí z nás sníme o rodičích, kteří nás milují, o sourozencích a jejich loajalitě, o tetách i
strýcích, kteří nás ochraňují a vždy pomáhají.
Je krásné, když to tak opravdu funguje – a jaké to je, když to je jinak? Co nám dosud
zabraňovalo vnímat jinakost, odlišnost, nepřizpůsobivost, kverulantství, rebelii, truc,
soběstačnost a nezávislost v našich příbuzných a v nás samotných?
Na tomto semináři se budeme zajímat o vzorce, které nám dosud ukazovaly cestu
životem; vzorce, které určují naše chování, vnímání a smýšlení; vzorce, které používáme
jako scénář pro život... A budeme zkoumat sílu příšer, dobrých víl, rodinného psa, nebo
ztracených příbuzných, kteří zradili rodinu i vlast.
Komu je seminář určen?
Tento seminář je pro všechny, kteří pracují s rodinami, pro lidi, kteří chtějí pochopit, jak
se rodina zrcadlí v individualitě a též pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet několik intervencí
z procesově orientované psychoterapie a systemické práce; a v neposlední řadě pro ty,
kteří si chtějí udělat pořádek v rodinném albu.
Kromě odvahy a chuti na dobrodružství si přineste několik rodinných fotek, vč. takových,
na kterých jste spolu s příbuznými. Případně se začněte v rodině ptát na rodokmen a
hledejte v něm náznaky vzorců – jako kdyby jste se dívali na mapu Ostrova pokladů.
Těším se na společné dobrodružství a zábavu, nebo aspoň na dožínky.

Ivan Verný, M.D. & Dipl. PW.
Psychiatr,
procesově
orientovaný
a systemický psychoterapeut a supervizor
s privátní praxí v Curychu. Vyučuje
procesově orientovanou psychologii již
od roku 1989 v Československu (ČR a SR),
Řecku, Německu, Itálii a Izraeli.
Má velký zájem o integraci různých terapeutických metod, mimo jiné 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/

Kde: Impact HUB, Praha (Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5-Smíchov)
Kdy: od pátku 2. září, 16:00 hod. do neděle 4. září 2016, 16:00 hod.
Cena:
3 300 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 30. 6.
3 600 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 31. 7.
3 900 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 1. 9.
Nabízíme omezený počet dotovaných míst pro studenty, seniory a matky/otce na
mateřské/rodičovské dovolené. Pro více informací pište na
kurzy@processwork.cz
Registrace: Vyplňte, prosím, přihlašovací formulář. Přihlášení je platné
po uhrazení kurzovného. Seznamte se, prosím, také s našimi storno podmínkami.
Kontaktní osoba: Andrea Jarolímová, 724 962 883
Více informací: Rádi byste se o lektorovi a procesově orientované psychologii
dozvěděli více? Přečtěte si rozhovor s Ivanem Verným.
(zdroj: Jan Honzík pro Magazín Maitrea)

