POPI-Slovensko (Inštitút Procesorientovanej Psychológie- www.processwork.sk) si Vás
dovoľuje srdečne pozvať na seminár:

Dobrodružstvá vo vzťahoch

Procesorientovaný prístup k aplikovanej
práci na vzťahoch
26-28.5.2017 v Oravskej Lesnej
Povedie Ivan Verný, M.D. and Marianne Verny, M.D.

Vo vzťahoch sa nachádzame neustále - či už s niekým tvoríme pár alebo sa „len“ kamarátime či spolupracujemea aj preto že máme vzťah k sebe, s prírodou, božskými mocnosťami či prázdnotou. Na tomto seminári sa chceme
sústrediť na rozličné aspekty práce na vzťahoch, ktoré sú užitočné v poradenstve, terapii, vyučovaní aj osobnom
živote.
Budeme si cvičiť uvedomenie komunikačných signálov, dvojitých signálov a zdieľaných hraníc, vzťahových mýtov
a ich využitie, skúmať múdrosť obvinení, projekcií a fenoménov vysnívania, vysokých a nízkych snov, tranzov či
nálad, alebo dopadu genderových rolí, ranku a privilégií na nás. Budeme sa učiť a užívať si nové a niekedy drzé
intervencie.
Počas dvoch dní sa samozrejme môžeme sústrediť len na niektoré z týchto aspektov a výber spravíme na mieste
podľa potrieb účastníkov a dynamiky momentu. Ktokoľvek, kto sa zaujíma o facilitáciu vlastných vzťahov či
vzťahov druhých ľudí je vítaný: páry, ktoré chcú pracovať na svojom vzťahu, profesionáli ktorí mediujú konflikty,
laici ktorí chcú vedieť, ako si viac užiť každodenné šarvátky či mierotvorcovia, ktorí sa zaujímajú o zaobchádzanie
s konfliktami a dokonca aj učitelia/ky, ktorí sa chcú vedieť lepšie naladiť na žiakov či ich rodičov.
O lektoroch: Marianne a Ivan sú lekári, process-orientovaní terapeuti a supervízori,
ktorí pracujú s ľuďmi a ponúkajú semináre osobného rozvoja a vzťahových zručností vo
Švajčiarsku aj medzinárodne- hlavne na Slovensku a v Českej republike. Ivana a
Marianne si môžete pozrieť aj v tomto videu o rôznorodosti vo vzťahoch
https://vimeo.com/148013193

Miesto: Welness Hotel Tyrapol,
Oravská Lesná www.tyrapol.sk
Registrácia v piatok od 16:00,
seminár: Pi 16:30-19, So: 9:30-18:00,
Ne: 9:30-12:30
Jazyk: anglicky
slovenčiny

s prekladom

do

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA
https://form.jotformeu.com/70642338
417355
Kontakt:
Andrej Jeleník,
email: andrej.jelenik@gmail.com ,
tel.: +421 907 460 058
CENA:
Zvýhodnená
pri
prihláške
a
zaplatení do 30.4.2017: 125 € / 115 €
pre členov/ky POPI.
Normálna cena pri prihláške a
zaplatení od 1.5.2017: 150 € pre
všetkých.
PLATBY uhrádzajte najlepšie bank.
prevodom na účet: POPI-Slovensko,
Vrbovská 16, 92101 Piešťany, č.ú.:
IBAN: SK24 7500 0000 0040 1679
5416 /vs . 0517/
Zľava je možná pre študentov/ky,
rodičov na rodičovskej dovolenke,
dôchodcov či ľudí s veľmi nízkym
príjmom– kontaktujte organizátora.

