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Jako výstup našeho sdružení bych tě ráda pozvala, aby ses stal součástí společenství 
International Human Learning Resources Network. Přikládám něco o jeho historii, vývoji a poslání. 
 

Začátkem jara 1969, když jsem pobývala na Esalem Institute, přihodila se řada určitých 
událostí. Jedno ráno jsem měla tři mezistátní telefonáty, jeden z Paříže, jeden z Londýna, a jeden z 
Montrealu, všichni žádající moje služby v jejich zemích. Ten den jsem poštou obdržela okolo deseti 
dopisů od různých jedinců, v každém se se mnou dělili o výsledky jejich zážitku se mnou, konkrétně o 
to, že jejich životy se staly bohatší a naplněnější, a v každém jsem dostala zprávu ocenění a lásky.  
 

Tyto dvě události mne pobídly k zamyšlení nad rolí, kterou sehrávám. Uvědomila jsem si sebe 
jako kombinaci Paula Reverea a Johnnyho Appleseeda. Tak často mne lidé na mých cestách žádali o 
reference v různých částech světa, o jména lidí, kteří by se hodili k určitým záměrům, nebo jen o 
příjemné lidi, které by mohli kontaktovat na různých místech, nebo o možnost podělit se o osnovu 
studie s ostatními, kteří pracují na podobných věcech v různých částech světa. A já jsem je dávala 
dohromady. A k tomu navíc jsem cítila tolik milující podpory od mnoha lidí.  
 

Napadlo mě, že by mohlo být možné vytvořit prostředek pro lidi, které miluji a kteří milují 
mě, aby se navzájem potkali a stavěli na pozitivní energii. A já bych byla počátečním iniciačním 
kanálem. Napsala jsem tedy přibližně 500ti lidem, kteří se mnou roky do hloubky pracovali, a stručně 
jsem jim popsala to, co teď popisuji tobě. Navrhla jsem, že bychom mohli nalézt místo v centrální 
lokalitě na sedm dní každý rok, kde bychom se po tento čas mohli dívat, jak ta pozitivní enrgie proudí. 
Myšlenka byla najít fyzicky nádherné místo, v co nejpřírodnějším prostředí, aby ještě víc podtrhlo celé 
setkání.  
 

První dva roky, 1970 a 1971, se setkání uskutečnilo v Haciendě Vista Hermosa, půvabné 
zrekonstruované haciendě z 15. století blízko Cuernavaca v Mexiku. V roce 1972 a 1973 jsme se 
setkali na dvou různých místech na Floridě, v r. 1974 v Palm Springs v Californii, a v r. 1975 se 
konference konala in Mauí na Havaji. V roce 1976 jsme se setkali na ostrově Ischia poblíž Neapole v 
Itálii, abychom také dali dohromady evropské, jihoamerické a izraelské členy skupiny. V r. 1977 jsme 
se setkali v Coolfont v Západní Virginii a v r. 1978 v Aspenu v Coloradu.  
 

Původně jsem skupinu pojmenovala Beautiful People (Krásní Lidé), protože jsem nevěděla jak 
jinak ji nazvat. Ale jak se rozvíjela vypadalo to, že potřebuje popisnější název. Tak vznikl nový název 
International Human Learning Resources Nerwork.  
 

Moje naděje za vším tímto je, že všichni budeme moci pracovat na tom být více lidmi, a snad 
náš model poslouží k podpoře a vývoji pozitivní energie pro svět, ve kterém žijeme. Mým cílem je 
pozvat do této skupiny lidi, kteří jdou směrem jenž já nazývám 7C: 
 

- Congruence (kongruence), což ve své podstatě znamená, že jdeme směrem k tomu být 
skuteční tak, aby náš vnitřek odpovídal vnějšku. 

 
- Compatibility  (kompatibilita), což znamená, že můžeme mít lidský vztah s každým, koho 

potkáme (což neznamená, že musíme mít každého rádi) 
 

- Competence (kompetence), což znamená, že si osvojujeme různé dovednosti související 
s lidskou bytostí. Pro mne toto znamená, že si nikdo kolem sebe nestaví škatulku s názvem 
Geštaltista, Psychoanalytik, nebo Bioenergista, ale raději používá informace z těchto různých 



druhů velmi důležitých učení k budování hojnějšího a naplněnějšího JÁ rostoucími 
dovednostmi a porozuměním lidské bytosti. 

 
- Cooperation (spolupráce), což znamená, že lidé společně budují namísto rozdělování a 

soutěžení 
 

- Compassion (soucítění), což znamená cítit s a pro druhého člověka, schopnost stát v jeho 
botách 

 
- Consciousness (uvědomění), což znamená vědomí naší souvislosti s univerzální životní sílou.  

 
Jak jistě víš, já jsem oddaná faktu, že lidské bytosti se právě začínají dotýkat svých potenciálů, 

a že je mnoho nových a vzrušujících výsledků, jenž jsou možné, pokud se držíme toho, co já nazývám 
pět svobod: 
 

- Svoboda vidět a slyšet to, co je, místo toho, co by mělo být (realita) 
- Svoboda říkat kongruentně to, co jeden cítí a myslí (komunikace) 
- Svoboda cítit to, co jeden cítí, namísto toho, co by se mělo cítit (vědomí úcty k sobě) 
- Svoboda vyjít vstříc tomu, co jeden chce, namísto vyčkávání až bude vyzván (vědomí 

zodpovědnosti za iniciaci) 
- Svoboda podniknout kroky ve svůj prospěch (riskovat kroky do neznáma) 

 
Pokouším se vyvinout humanistický model federace a asociace mezi lidmi, která závisí na 

stavění jakožto jeho ústřední jádro. Jediná věc, která drží naší skupinu pohromadě, je náš zájem, 
komunikace a tvůrčí schopnost stavět jeden na druhém. Moje metafora pro tuto skupinu je sestava 
malých samostatných fontán reprezentujících každou osobnost a jeho či její růst, jenž dohromady 
střídavě tvoří vznešenou velkou fontánu. Toto je pro mne fontána životní síly, která pak stříká na 
všechny jednotlivé fontány a zároveň je na ni zpětně cákáno.  
 

Každý rok se koná setkání, které je dělané za režijní náklady (nejsou žádné formální poplatky 
jako takové). Doposud byly tyto konference nesmírně vzrušujícími zkušenostmi.  
Navíc nyní publikujeme adresář a zpravodaj pro členy této skupiny.  
 

Všichni lidé se neúčastní konference každý rok. Bytí součástí této mezinárodní skupiny dává 
smysl podpory a v období mezi konferencemi probíhá různé kvašení a kynutí mezi jejími členy. 
 

Toto je zcela dobrovolná organizace. To znamená, že tě nebudu milovat o nic méně když 
řekneš, že s tím nechceš mít nic společného. Pokud by ses chtěl stát členem International Human 
Learning Resources Network, prosím vyplň prohlášení ve spodní části této stránky a pošli mi ho.  
 

Budu se těšit na tvoji odezvu. 
 

Srdečně 
 

Virginia M. Satir  
 
 
 
P. S.:  Díky změnám adres, mému hojnému cestovnímu programu, a/nebo administrativním změnám, 

někteří lidé, kteří by přirozeně byli součástí této skupiny, možná neobdrželi tuto pozvánku. To 
je pouhé nedopatření díky neobvyklým okolnostem. Pokud se doslechneš o takovéto situaci, 
prosím sděl dotyčným lidem, aby mne kontaktovali.  
 



International Human Learning Resources Network 
 

IHLRN KONFERENCE 
 
Záměr Virginie:   
Nabídnout lidem, kteří sdílí podobné hodnoty o vývoji k lidskosti, příležitost se potkat. 
 
Kdo se účastní: 100 až 150 lidí, včetně jiných významných 
 

1. Lidé, kteří se učili s Virginií 
2. Přátelé Virginie, především od ní pozvaní  
3. Příležitostně, významný učitel o němž si Virginia nebo výbor domnívá, že by mohl mít 

neobyčejný dar, se kterým se na Konferenci podělit. 
 
Smysl IHLRN Konference 
 

1. Pěstovat a vyživovat celosvětovou síť lidí, kteří sdílí podobné hodnoty a společné vize 
pro více lidský svět. 

 
2. Vytvořit mnohačetné kontakty se zajímavými lidmi z vlastní i cizí země; s lidmi se 

zájmem o efektivní způsoby vyučování a praktikování jak být více člověkem. 
 

3. Nabídnout “vlastní zboží” formátem Otevřené University - to znamená udělat workshop, 
nebo vytvořit diskusní skupinku, nebo promítnout film, nebo jakýkoliv jiný způsob sdílení 
vlastní práce s druhými.  

 
4. Účastnit se workshopů atd. pořádaných druhými a tím se učit jeden od druhého. 

 
 K tomuto si každý může přidat vlastní agendu a jednat jako svůj vlastní pán v rozhodování o svých 
aktivitách během Konference, včetně odpočinku a relaxace na příjemném místě s přátely a kolegy.  
 
 
FORMÁT KONFERENCE 
 
IHLRN konference NENÍ seminář nebo výcvik vedený Virginií. Bude přítomná, ale ne v nějaké 
konkrétní roli učitelky. Ti, kteří ji mají rádi, doufají, že toto bude její příležitost užít si odpočinek a 
relaxaci. Ti, kteří touží po strukturovaném zážitkovém učení s Virginií, jsou důrazně žádáni, aby se 
účastnili řádného semináře nebo výcviku, neboť IHLRN Konference má jiný smysl.  
 
Formát konference je většinou rozhodnut při prvním společném setkání. Je snaha vytvořit směs učení, 
zábavy a odpočinku, s každým jednotlivcem zodpovědným za tento svůj křehký balanc. Vždy hrozí 
potenciální frustrace, protože nabídka je nesčetná! 
 
Slova upozornění:  
Třebaže je pro skupiny, jenž se zřídkakdy vídají, velmi neodolatelné vést obchodní setkání během 
Konference, bylo pozorováno, že toto ruší od hlavního účelu Konference a odčerpává Virginii energii. 
Důrazně se doporučuje, pokud je to absolutně nutné, aby se takováto setkání konala před a nebo po 
Konferenci.  
 
 


