KÓMA - LÉČIVÁ CESTA
Možnosti práce s člověkem v kómatu a ve stavech blízkých smrti
Procesově-orientovaný přístup • NLP • Paliativní péče • Spiritualita

PRO KOHO KURZ JE?
Tento kurz je pro všechny, kteří se setkávají ve své práci nebo pečují o lidi
v kómatu či v hluboce změněném stavu vědomí. Je určen těm, kteří chtějí tento
fenomén hlouběji prozkoumat, lépe poznat a získat nové, užitečné pohledy
a dovednosti. Je vhodný jak pro pracovníky ve zdravotnictví či pomáhajících
profesích, tak pro veřejnost.
Kurz je teoreticko-praktický a je pro skupinu max. 16 účastníků.

O ČEM KURZ BUDE?
Změněné stavy vědomí, ke kterým patří i kóma, bývají pro nás často nepochopitelné, málo srozumitelné, bolestivé. V přítomnosti člověka v kómatu si často
nevíme rady; váháme, do jaké míry opravdu vnímá; zda a jak je možné s ním
komunikovat; jak jej podpořit v jeho procesu.
Největší strach lidí v kómatu je z toho, že budou uvězněni v pasti - buď ve
vnitřních stavech, které nemohou být dokončeny nebo v negativních stavech
s nemožností úniku.
Nabízíme vám příležitost seznámit se s novým paradigmatem kómatu. Zveme
vás k prozkoumání možnosti, že tyto stavy mohou poskytovat příležitosti pro
hlubší vnitřní zážitky, včetně nedokončených záležitostí, zkoumání životní cesty,
vynořování spirituálních vztahů, a jiných cenných zkušeností.

JAK BUDE KURZ PROBÍHAT?
Pro práci s lidmi v kómatu a ve stavech blízkosti smrti potřebujeme odvahu,
hluboké uvědomění, a důvěru ve svou intuici a tělesné pocity.
Přiblížíme si teorii různých pohledů na kóma a možnosti komunikace s lidmi
v kómatu. Budeme se věnovat také zážitkovým cvičením, i skrze vlastní změněné
stavy vědomí. Vyzkoušíme si nové komunikační vzorce a intervence, budeme se
učit vnímat minimální signály.

LEKTORKA - Zlata Šramová (Slovensko)
Psychoterapeutka a léčebná pedagožka s 20letou praxí v klinické oblasti v psychiatrických zařízeních. Absolvovala dlouhodobý dynamický výcvik a dlouhodobý
výcvik Proces-orientované psychologie a krátkodobé výcviky (jeden až dvouleté)
v dramaterapii, arteterapii, základech traumatologie KIP, a NLP. 15 let se věnuje
systemickým rodinným konstelacím. Její učitelem byl Ivan Verny.
V současnosti pracuje s individuálními klienty, věnuje se problematice doprovázení
umírajících, práci s lidmi v kómatu a aktivačním formám práce se seniorskou
populací (zejména s Alzheimerovou chorobou) a jejich rodinami. Spolupracuje
s PdF UK v Bratislavě, je lektorkou a školitelkou zdravotnických a sociálních
pracovníků. Je supervizorkou systemicko-konstelačního práce.

KDY ・ KDE ・ JAK
Datum konání:

19. května 2018 od 09:00 do 17:30 (s přestávkou na oběd)

Místo konání:		

Brno (přesné místo bude upřesněno)

Cena:			

1590 Kč

			(v ceně je pronájem prostor, odměna lektorky, drobné občerstvení)
Jazyk:			

slovenský

Přihlášky:		

nakoncidechu@gmail.com

www.nakoncidechu.cz

