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ÚVODNÍ SLOVO

Milí přátelé,
přinášíme vám Výroční zprávu o činnosti ČIB-terapeuti, z.s. v roce 2018.
ČIB-terapeuti, z.s. je profesní sdružení terapeutů Českého institutu biosyntézy.
Stará se o profesní rozvoj a další vzdělávání terapeutů, kteří absolvovali
terapeutický výcvik v biosyntéze a úzce spolupracuje s Českým institutem
biosyntézy, z.ú.
Děkujeme za vaši přízeň a věříme, že se budeme u nových i tradičních akcí s
vámi dále setkávat!
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Akce
Realizované workshopy

BIOSYNTÉZA PRO UČITELE OD FRAGMENTACE K
INTEGRACI
A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY
Celý vzdělávací cyklus vychází
z principů biosyntézy –
psychoterapeutické metody, kterou
založil a rozvinul David Boadella –
původní profesí učitel. Práce s dětmi
a jejich traumaty ho inspirovala
k definování základního
biosyntetického přístupu. Ten vnímá
člověka jako celistvé individuum
složené ze tří základních stavebních
kamenů: těla, mysli a citů. Jen
vnímáním všech tří částí můžeme
dostat celistvý obraz žáka a lépe tak
pochopit a odhadnout jeho potřeby
a možnosti. Ty vlastní nevyjímaje.

Martin Hofman
Michaela Lipková
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Aspekty prá ce s traumatem v
kontextu biosynté zy
Seminá ř byl urč en vš em, kteř í se
chtě jí více dozvě dě t o traumatu, jak
vzniká , jak se projevuje a jak je
mož né ho lé čit. Souč ástí byla teorie,
cvič ení a prvky biosyntetické
terapie, která pomá há budovat
celistvost a propojení na vš ech
ú rovních – tě lesné , prož itkové a
kognitivní. Cílem tě chto technik je
nastartovat ú zdravné procesy a
vrá tit pulzaci a ž ivot tam, kde byly
traumatem zastaveny.

Yvonna Lucká
Barbora Janečková

BIOSYNTETICKÁ
PŘÍPRAVKA
Cyklus tř í navazujících setkání
prohlubující zkušenost se sebou
sama je určen pro všechny, které
zajímá biosyntéza blíže, kteř í zvažují
terapeutický výcvik, kteř í s
biosyntézou chtě jí být v kontaktu.
Hlavní náplní jsou tě lová cvič ení,
meditace, práci se spontánním
pohybem, dechem č i zvukem, ale
také sdílení v kruhu a upevň ování
základní teorie.

Martin Hofman
Markéta Charvátová
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ŽENSKÉ TĚLO JAKO

BUTO TANEC

PRAMEN VITALITY

Meditativní tanec, dř íve označ ovaný
jako tanec Buto, př inesla do
Cílem setkávání je uvolnění
biosyntézy Silvie Boadella na
nahromaděného stresu, zjemnění
základě inspirace z Japonska. Buto je
pozornosti sama k sobě,
spontánním tancem a každý jej
prohloubení kontaktu se svým tělem mů že pojmout dle svého. Nejedná se
a vlastními potřebami, poznáte
o klasický tanec, nejsou př edepsané
možnosti sebepéče a sebepodpory
žádné povinné kroky. Ř íká se, že
v běžném životě a naleznete vnitřní existuje tolik způ sobů buta, kolik je
zdroje.
taneč níků .Buto umožň uje př emě nu
vnitř ních obrazů a pocitů do
Workshop vychází z principů na tělo fyzického pohybu. Každý tanec je
orientovaného
př edstavení samo o sobě , jež má
psychoterapeutického směru
transformativní charakter.
biosyntéza a je určen všem ženám,
které chtějí načerpat novou energii Buto je cestou hledání a poznávání
a inspiraci v kruhu žen.
vlastního nitra, cestou propojení a
sjednocení vnitř ního a vně jšího v
nás.

Markéta Charvátová

Yvonna Lucká
Barbora Janečková

V RYTMU ŽENSKÉHO
SRDCE
Jednalo se o tři navazující
sebezkušenostní setkání
v bezpečném ženském kruhu.
Setkávání přinese hlubší pozornost
sama k sobě, k vlastnímu tělu a jeho
prožívání. Díky biosyntéze se
můžete naučit jak se propojit se
svými zdroji, jak o sebe lépe pečovat
v každodenním životě. Propojíte se
s ženskými tématy skrze tělová
cvičení, meditaci, relaxaci a sdílení.

Barbora Janečková
Iva Abramčuková
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PŘENOS A BIOSYNTÉZA
Dvoudenní workshop pod vedením
mezinárodní lektorky biosyntézy
Liane Zink byl zaměřen
na problematiku přenosu
a protipřenosu v biosyntetické
terapeutické práci. Věnoval se
souvislostem se třemi primárními
procesy v biosyntetické terapii,
které jsou odvozeny
z embryologického modelu, tedy
s groundingem, centeringem
a facingem.

CIRKULACE A
ENERGETICKÁ PRÁCE

Seminář pro frekventanty
a absolventy výcviku v biosyntéze
vedený Gabriele Hoppe prohloubil
porozuměním tématům jemné
energetické práce a cirkulujících
meditací a to v kontextu běžné
terapeutické práce s klienty.
Dozvěděli jsme se více o tom, jak
jemnohmotné energetické pole
reflektovat v terapeutickém procesu,
jak jsou rozloženy energetické toky
v těle, jak kultivovat vlastní
Workshop byl určen absolventům
schopnosti s energií a meditacemi
a studentům biosyntézy, kteří již
zacházet. Gabriele je expertkou
jsou částečně seznámeni
právě na tuto část biosyntézy
s problematikou metody. Vlastní
terapeutická praxe není podmínkou. vycházející z učení Roberta Moora,
v biosyntéze dále rozvíjenou Silvií
Boadella.

Liane Zink
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Gabriele Hoppe

DREAMWORK
Seminář pro frekventanty
a absolventy výcviku v biosyntéze
vedený Gabriele Hoppe otevřeL
téma využití snů v biosyntetické
terapeutické práci s klienty.
Dozvěděli jsme se o konkrétních
způsobech, jak přistupovat ke
snům v kontextu biosyntézy
v jednotlivých terapeutických
sezeních, prozkoumali jsme jak
využívat zdroje ve snu, jak
kontaktovat jejich transformační
potenciál či jak v nich vnímat naši
tělesnou zkušenost.

Gabriele Hoppe
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Plán na rok 2019
•

Je naplánována řada workshopů pro laickou i odbornou veřejnost, část bude
nabízena také v Brně.

•

Jedná se o workshopy jako je Biosyntéza pro učitele a školní psychology,
Biosyntéza pro práci s dětmi, Psychosomatika v biosyntéze a ochutnávky
biosyntézy i psychosomatiky, Důvěra ve změnu – Trauma a Meditativního
tance Buto.
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26705 Nižbor
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Praha 6, 160 00
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