Vážené kolegyně, vážené dámy,
dovolte mi pozdravit vás všechny s důvěrou, že se vám všem vede dobře a držíte se při zdraví.
Zároveň, prosím, přijměte moji omluvu za to, že se přes snahu za bezpečných a poklidných
podmínek ještě nezdařilo uskutečnit náš společný seminář: Možnosti využití logoterapie a
existenciální analýzy v sociální práci
Pečlivě a zodpovědně jsem zvažoval možnost uskutečnit seminář on-line formou i v rámci
podmínek, stanovených MPSV, aby se vzdělávání mohlo uskutečnit co nejdříve.
Dospěl jsem však k přesvědčení, že témata, která se na semináři po dva dny budeme společně
snažit otevírat, promýšlet, prožívat a vnímat jsou pro tuto formu neosobního kontaktu nevhodná,
příliš osobní a mnohdy intimní, niterná.
Neumím si představit formální přístup "na dálku" k některým diskutovaným fenoménům naší
existence jako je bolest, vina, utrpení.
Snad tedy přijmete toto moje osobní i profesní přesvědčení, pevně věřím, že se okolnosti ustanoví
po Novém roce tak, že se nám podaří se sejít.
Předpokládám, že bude možné a vhodné se setkat v menších skupinách, což pravděpodobně
bude vyžadovat i vládní nařízení.
Tedy - pokud to podmínky, okolnosti dovolí, vystavíme dva termíny semináře v únoru 2021:
první seminář pro první skupinu by se konal ve středu a čtvrtek 17.-18. 2. 2021, druhý běh
semináře ve středu a čtvrtek 24.-25. 2. 2021.
Snad se nám podaří se přiměřeně početně rozdělit do těchto dvou termínů. Zvolte si, prosím,
termín, který vám více vyhovuje a pokud by se v jednom z uvedených termínů nahlásilo zřetelně
více zájemců, dám vám vědět, požádám o přesun.
Zdravíme vás všechny z Camina, přejeme klidné a vlídné dny, optimismus a pevné zdraví v roce
2021.
V trvalé úctě a důvěrou v přiměřeně dobrý vývoj dění,
těšíme se na setkání
Miro J. Kadlubiec a tým Camina Vsetín.
P.S. K vašim reakcím, radám, kritice používejte, prosím, tuto moji e-mailovou adresu
miro.kadlubiec@seznam.cz Děkuji.

