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VZDĚLÁVACÍ AKCE, WORKSHOPY, SUPERVIZE

• Na podzim byl ukončen první běh dvouletého supervizního
výcvikového programu. V průběhu celého roku pak pokračoval druhý
ročník druhého běhu základního výcviku. V listopadu pak byl otevřen
třetí běh základního výcviku. Velký zájem o výcvik v biosyntéze
nakonec vedl i k rozhodnutí otevřít v roce 2013 výcvik čtvrtý. Vznikl
také koncept postgraduálního vzdělávání absolventů supervizního
výcviku. V roce 2013 budou nabídnuty hned tři vzdělávací workshopy:
Strukturální integrace (J. Řezáč), Práce se skupinou (P. Odstrčil) a
Dreamworks (G. Hoppe).
• V Praze opět úspěšně proběhla řada cvičících skupin a workshopů:
„Setkání s biosyntézou I. a II.“ (Y. Lucká, B. Janečková), „Moudrost
těla“ (B. Bechyňová, M. Sedláček), Kroky k celistvosti“ (P. Odstrčil),
„Tělo jako cesta k sobě“, „Od fragmentace k integraci“ (Y. Lucká, B.
Janečková). Nově byl otevřen workshop pro muže „Mužská sexualita
v kontextu biosyntézy“ (P. Odstrčil. M. Hofman), který byl velmi
úspěšný. Nově také proběhl workshop “Opora v sobě, osobní prostor
a bezpečné limity” (P. Odstrčil, M.Kocnárová).
• Na jaře proběhl v pořadí již druhý den otevřených dveří, který
nabídl zájemcům ochutnávku biosyntézy hned třemi workshopy:
Uzemnění a dobrý kontakt s tělem jako zdroj mé síly a energie, Linie
jako záznam těla, Tanec a vnitřní zdroje. Poděkování za organizaci patří
MUDr. Adrianě Chytilové.
• Proběhly workshopy nabízející biosyntetickou kasuistickou supervizi
pod vedením Yvonny Lucké a Barbory Janečkové.
• Realizovali jsme úspěšně druhý běh výcviku v Somatickém
koučování, který zaštiťuje terapeutické a rozvojové centrum Pod křídly
s.r.o. ve spolupráci s Českým institutem Biosyntézy, o.s. Získali jsme
mezinárodní akreditaci ICF –International Coaching Federation.
• V Brně proběhl workshop „Potkat sebe ve svém těle“, který vedli
Martin Hofman a Kateřina Sarkisova. Na Katedře psychologie Fakulty
sociálních studí Masarykovy univerzity pak proběhla prezentace
biosyntézy v rámci výuky předmětu Workshopy odborníků z praxe.
Workshop vedli Barbora Janečková a Martin Hofman.
• Workshopy „Setkání s biosyntézou I., II.“ a „Od fragmentace
k integraci“ vedené Yvonnou Luckou a Barborou Janečkovou byly opět
zařazeny do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů.
• Yvonna Lucká prezentovala biosyntézu příspěvkem propojujícím
pohledy biosyntézy a PBSP na konferenci klinických psychologů
v Malenovicích.
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DALŠÍ AKTIVITY

• Pokračovaly práce na publikaci textů o biosyntéze. Konkrétně na
vydání základní knihy Davida Boadelly Lifestreames a překladu
Boadellovy knihy o W. Reichovi. Úspěšně proběhlo vydání sborníku
Vybrané texty z biosyntézy II.
• Pravidelně probíhala supervize výcviku, institutu i aktivních členů.
kým
• Jako v předchozích letech navštívili
několikrát
členové
ČIB
mateřský institut v Heidenu ve Švýcarsku a účastnili se základního
výcviku a setkání pro trénery.
• Byly připraveny a podány materiály pro akreditační řízení
Ministerstva práce a sociálních věcí pro oblast vzdělávání sociálních
pracovníků.
• ČIB začal spolupracovat na výzkumu v oblasti psychoterapie –
konkrétně zprostředkoval terapeuty pro realizaci diplomové práce
z oblasti biosyntézy. Jsou připravovány další kroky směřující
k systematickému výzkumu.
• Byly upraveny a jasněji strukturovány kompetence členů
výboru a dalších spolupracujících členů podílejících se na řízení a
fungování ČIB. Martin Hofman má na starost agendu dalšího a
postgraduálního vzdělávání. Petr Odstrčil pak koordinaci veškerých
workshopů. Barbora Janečková především agendy výcvikových
programů. Yvonna Lucká pak řešení závažných či krizových situací.

DÁRCI A SPONZOŘI
Děkujeme všem, kdo podpořili svou prací, materiálně i finančně činnost
institutu. Jmenovitě pak za finanční i nefinanční dary a pomoc:
•

Za finanční dar paní Husákové.

Poděkování patří také všem členům institutu za jejich dobrovolnou práci.
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VIZE PRO ROK 2013

•

Otevření čtvrtého běhu základního výcviku.

•

Ukončení druhého běhu základního výcviku.

•

Otevření třetího výcviku v somatickém koučování.

• Koordinace a aktivní spolupráce na mezinárodním výzkumu
týkajícím se využití a účinnosti biosyntézy.
• Další práce na akreditaci workshopů v oblasti vzdělávání v sociálních
službách a ve školství.
•

Realizace vzdělávacích projektů pro oblast zdravotnictví a školství.

•

Nabídka nových workshopů pro veřejnost.

• Vydání knih Davida Boadelly Lifestreames a monografie o
W.Reichovi.
• Z hlediska fungování samotného institutu dochází ke změně na
pozici koordinátorky, v níž nyní nově působí Veronika Pinkasová.
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