Dopis pro Vás
Vážená kolegyně, vážený kolego,
zrajete k rozhodnutí vstoupit do psychoterapeutického výcviku a zvažujete, kam se
přihlásit?
V pestré nabídce výcviků různých směrů a škol je sebezkušenostní výcvik ve
výcvikových komunitách SUR jen jedním z mnoha, ale přesto něčím ojedinělý a stále
vyhledávaný. Lidé si ho vybírají pro jeho komplexnost, spolehlivost, kvalitní lektorské
obsazení, jedinečnou zkušenost v práci v malé i velké skupině (komunita) a
v neposlední řadě i pro jeho pověst a tradici. Na druhé straně mají často obavy, zda
výcvik není tradiční až příliš, a rovněž z toho, že jde o výcvik dlouhodobý, náročný na
čas, finance i osobní nasazení. Stovky absolventů se však přesvědčily, že se tyto
investice vyplatí.
Skupinově-komunitní sebezkušenostní výcvik, rozvíjený a neustále inovovaný od r.
1967, dokáže stále dávat svým účastníkům dobrou orientaci v sobě samém i ve
vztazích k druhým, což je potřebné pro jakoukoliv odbornou práci s lidmi; rozvíjí jejich
schopnost empatie a formulace problémů; učí je poznávat postupy, vhodné pro
nabídku změny, a rovněž je vybavuje znalostmi, dovednostmi a kompetencemi pro
práci s širokým spektrem klientů v terapii, poradenství, vzdělávání atd. a pro působení
v týmu i v různých lidských skupinách.
Sebezkušenostní výcvik neničí dosavadní hodnoty a vztahy, ale učí na ně pohlížet
pravdivěji a zraleji a pohybovat se v mezilidském prostředí, profesním i osobním,
s respektem a zachováním vlastní důstojnosti a hranic. V náročném světě současnosti
může být tento výcvik kotvou a oporou pro Vás stejně jako pro řadu lidí v několika
generacích před Vámi.
Zveme Vás do výcviku v komunitě SUR-K5 a těšíme se na setkání s Vámi.
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Když jsem v r. 1972 vstupoval do výcviku SUR, měl jsem strach ze změny. Nechtěl
jsem se změnit, chtěl jsem zůstat sám sebou. Výcvik mi umožnil měnit se tak, abych
byl sám sebou, jak nejlépe dokážu.
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