Майсторски клас

С внимание към съвременната мултикултурна среда:
Имплицитните и експлицитни ценности и предразсъдъци които идват заедно с нея.
Водещ: Д-р Талия Бар-Джозеф Левин
Дати: 17-18 март 2018 г.
График: 17 март от 9.00ч. до 17.30ч. 18 март от 9.30ч. до 17.30ч.
Осигурен е превод.
Максимум 20 участника по реда на записването.

Постоянното внимание, което изисква от нас съвременната мултикултурна среда: вътрешните и външните
ценности и предразсъдъци които идват заедно с нея.
В наше време, изглежда се приближаваме все повече към т.нар. „глобално село“. Това първоначално
изглежда вълнуващо, но започва да се превръща и в значително предизвикателство. Докато в миналото
общността и всеки професионалист в нея се развива в рамките на относително познато поле и ясни взаимно
изградени ценности, в днешно време съвместното съществуване изисква постоянна адаптация и способност
да се вслушваме в различията около нас. Не само вътрешните ни гласове изискват много от нас, но и
безброй външни също. „Глобалното село“, което създаваме е забързано в безкраен поток на промяна.

Като хора и още повече като професионалисти, ние сме изправени пред многобройни въпроси и
предизвикателства. Например:
▪ Как можем да се срещнем с другия и да останем верни на себе си?
▪ Какво трябва предварително да научим за чуждата култура?
▪ Трябва ли от своя страна да изискваме известно ниво на познание?
▪ Как можем да създадем диалог през толкова много културни граници?
▪ Какво е култура и как се определя?
▪ Как аз/ние да подкрепяме себе си по-добре?
▪ Как гещалтистката философия на съществуване може да поеме за нас ролята на инфраструктура?
▪ Как да останем смирени? Как да сме наясно с чувството си на привилегированост?
▪ Какво наистина можем да предложим? Как можем да забавим и да проверим доколко е значимо то?
▪ Как можем да приемем и да работим с нашите собствените предразсъдъци?

Това са темите, които ще обсъждаме на майсторския клас, както и всяко друго нещо, което изникне от
полето.

Ще преживяваме, ще проведем диалог, ще обсъдим теории и най-вече ще се потопим в това, което ни
помага да растем, да се развиваме и да станем по-добри професионалисти.

--------------------------------------------Лекция

“Гещалтистката философия на съществуването: Насоки за съвместно съществуване в
диалогичното жизнено пространство.”
Водещ: Д-р Талия Бар-Джозеф Левин
Дата: 16 март 2018 г. от 18.30 до 20.30ч.
Осигурен е превод.
Предварително записване: info@gestalt-bulgaria.org

Ще разгледаме основните принципи, които ни правят такива, каквито сме. Гещалтисткото философско
направление се опира на три основни философски съждения, които заедно ни дават насоки за изграждането
на връзки, не само в общ смисъл, но и в конкретно професионален аспект. Казано по друг начин, тази лекция
ще разгледа уникалния принос на гещалтисткия подход към съвместното съществуване. Подход, особено
значим в съвремието ни - време на множество нови предизвикателства.

Д-р Талия Бар-Джозеф Левин
Талия е доктор по психология, клиничен психолог, гещалт терапевт, международен
обучител, супервизор и бизнес консултант (специализиращ се в търговията на дребно
и семейния бизнес). Нейни обучители са били Мириам и Ървинг Полстер.
Понастоящем е председател на Израелската гещалтистка асоциация и е нейният
представител в EAGT. Избран президент на AAGT, член на Intagio ЕК и съпредседател
на института “Гещалт Йерусалим”. Заемала е позицията на ръководител на отдел
“Гещалт” в Лондонския институт “Метаноя”, като с нейните усилия катедрата получава правото да дава
академичната титла „магистър“. Била е академичен директор на 8-годишно обучение в Чехия и Словакия и
5-годишно обучение в Гърция, участва в организационно обучение в Италия и Полша. Тя е част от
редакционната колегия на списание Gestalt Review. Редактирани от нея книги са: „The Bridge – Dialogues
across Cultures”, “Gestalt Therapy Advances in Theory and Practice” и др. Тя е автор на значителен брой
академични публикации в книги и списания. Освен това тя рисува, най-вече с акварелни бои, плете кошници,
обича да готви и безкрайно се радва на две дъщери, две внучета и един съпруг.

