
Tvorba spoločenstva – Community building – je zážitkový
skupinový proces pôvodne vyvinutý Scottom Peckom.
Facilitátori sprevádzajú skupinu rôznymi fázami vývoja,
pričom sa nerieši vybraná téma či program. Účastníci sa učia
nasledovať „vodítka“ komunikácie a ak to dokážu, je vysoká
pravdepodobnosť, že skupina zažije veľký pocit súnaležitosti,
prijatia a bezpečia. Zároveň sa jednotlivci učia, aké postupy
im môžu dobre slúžiť v ďalšom pracovnom a súkromnom
živote. Tvorbu spoločenstva môžeme vnímať ako
laboratórium komunikácie a praktizovania svojho skutočného
„ja“. Community building (CB) sa ako metóda využíva pri
zámernej tvorbe a podpore komunít či hlbokej transformácie
pracovných tímov, ale je aj silným nástrojom učenia sa
a osobného rozvoja ľudí, dokonca aj tých, ktorí sa vopred
nepoznali a ani nemajú zámer spoločnú komunitu do
budúcnosti vytvárať. Účastníci často hodnotia seminár ako
„život transformujúcu udalosť". Manažéri ho vnímajú ako
najvyššiu formu „teambuildingu“. Profesionáli v sociálnych
službách oceňujú hlboký dopad seminárov na ich klientov, a
učitelia, aktivisti a pracovníci v pomáhajúcich profesiách si
zásadným spôsobom prehlbujú kompetencie.

Tvorba spoločenstva – 
moc ľudského spojenia 

s Edwardom Groodym, žiakom 
a spolupracovníkom Scotta Pecka

zážitkový skupinový proces v Bratislave 
25. – 27. novembra 2020

„Komunita je skupina dvoch alebo viacerých ľudí, ktorí bez
ohľadu na rozmanitosť pôvodu sa naučili prijímať svoje dlišnosti.
To im umožňuje otvorene a efektívne komunikovať a pracovať
na spoločných cieľoch, pričom medzi sebou zažívajú pocit
neobvyklého bezpečia.Semináre Tvorby spoločenstva sa
snažia vytvoriť takéto bezpečné miesto. “ 
 
       M. Scott Peck, M.D.

Pozývame Vás na cestu k autentickej
a rešpektujúcej komunikácii,
k procesu vytvárania vzťahov na
hlbokej úrovni, k transformujúcemu
zážitku prechodu od chaosu
k spoločenstvu. V kruhu sa
stretneme so samými sebou
a s druhými ľuďmi spôsobom, ktorý
sa veľmi líši od bežných
komunikačných výmen.  V našom
seminári hľadáme odvahu a ochotu
vnímať sa navzájom, počúvať sa, byť
úprimní k sebe i ostatným, byť
otvorení, zdieľať svoje skúsenosti
a prežitky, ale i mlčať, ak nie je čo
zdieľať.  Až potom vyrastá šanca
prežiť v kontakte s druhými ľuďmi
pravdivé hlboké stretnutie, ktoré vo
svojom dôsledku vedie k prijatiu seba
i druhých a k vlastnej slobode.



Čo si odnesiete

Okrem zážitku hlbokého prepojenia s druhými ľuďmi:
·  Naučíte sa lepšie počúvať a byť viac prítomní so
spolupracovníkmi, s rodinou a priateľmi   
·  Pozornejšie si budete všímať svoje pohnútky,
emócie a potreby, naučíte sa ich nasledovať a aj ich
vypovedať
·  Uvidíte svoje obranné mechanizmy, ktoré ste si
v živote vytvorili a kvôli ktorým sú stretnutia s druhými
„zahmlené“
·  Dokážete ľahšie púšťať predsudky a očakávania
ohľadom seba i druhých
·  Budete s väčším nadhľadom a rešpektom
prekonávať odlišnosti vo vzťahoch s druhými ľuďmi
·  Posvietite si na svoj strach, ktorý vám bráni naplno
sa prejaviť a vypovedať veci zo srdca 
·  Posilníte svoj leadership ako aj schopnosť hľadať
konsenzus a integrovať odborné znalosti s citom pre
vedenie a motivovanie ľudí
·  Oceníte svoje osobné silné stránky a nadania
a ponúknete ich druhým 
·  Užijete si ticho ale i vzájomnú radosť
·  Porozumiete fázam rozvoja skupiny a budete vedieť
ako podporiť rozvoj rodiny či tímu
·  Prinesiete „ducha“ komunity späť do svojho
každodenného života (práca, rodina, iné kruhy)

KOMUNIKAČNÝ JAZYK:  slovenčina
a čeština (Edward bude mať tlmočníka) 
KEDY:  25. – 27. 11. 2020 (9.00 – 17.00
v prvé dva dni, v piatok končíme o 15.00)   
Je dôležité zúčastniť sa celého programu,
nedá sa „absolvovať“ iba časť semináru.
KDE: Bratislava, Vitaja, Ventúrska 3 
CENA:  140 – 210 €
Prosím, sami si zvoľte sumu, ktorú môžete a
chcete zaplatiť za seminár. Táto suma
odzrkadlí vaše momentálne možnosti a tiež
snahu podporiť program a tých, ktorí zaplatia
minimum. (V cene je zahrnuté občerstvenie
počas prestávok.)

PRIHLÁSENIE SA:  shorturl.at/giEI1
Platbu posielajte na účet IBAN: SK15 0200
0000 0014 1005 7055  do poznámky napíšte
svoje meno a CB Bratislava  

KONTAKT A INFORMÁCIE:  Karol Herian 
0908 270 690,  info@karolherian.com
www.karolherian.com  
www.communitybuilding.live

Edward Groody  
Žiak a spolupracovník psychológa Scotta Pecka, zakladateľ Community
Building Institute v USA. Desaťročia facilituje CB semináre a rozvíja
a prezentuje túto metódu po celom svete. Ako konzultant podporuje lídrov
pri implementovaní organizačných zmien, ktoré angažujú ľudí a zároveň si
ich ctia.  
 
Hana Perglerová
Od roku 2005 facilituje semináre CB ako cestu osobného rozvoja
a v prospech živých komunit, škôl, skupíny a organizácií. Spolupracuje s
ostatnými facilitátormi CB po celej Európe. 
 
Karol Herian
Pracoval ako novinár, učil na rôznych školách, písal knihy, viedol projekty,
prednášal filozofiu. Posledných 10 rokov pracuje ako tréner, kouč, facilitátor
a podporuje jednotlivcov a tímy pri ich raste. 
 


