
Milí priatelia,  
 
pozývame Vás na konferenciu IHLRN (International Human Learning Resources 
Network), ktorá bude v PRAHE, v Českej republike v dňoch 28. 9. - 05. 10. 2014. 
 
Virginia Satirová  v Knihe o rodine sa týmito slovami prihovára aj k vám. 
 
„Bola by som rada, keby vás vzrušovalo to, kto ste a akí ste, čo máte, a čo sa môže ešte pre 
vás udiať. Rada by som vás inšpirovala, aby ste videli, kam až môžete zájsť z miesta, kde sa 
práve nachádzate .......“ 
 
Pražské stretnutie IHLRN ponúka jedinečnú príležitosť učiť sa, zdieľať a priateliť sa v rámci 
Modelu Virginie Satirovej. Pre Virginiu bolo združovanie ľudí veľmi dôležité. Jej zámerom 
bolo vytvoriť príjemnú a otvorenú komunitu, kde by sa ľudia mohli učiť navzájom od seba, 
prezentovať nové alebo originálne myšlienky, a zároveň byť v krásnom a inšpiratívnom 
prostredí. Tento zámer sa Virginii podaril, vytvorila IHLRN, združenie, ktoré už 45 rokov 
spája ľudí - jej súputnikov, spolupracovníkov a priateľov, a tiež tých, ktorí sa zaujímajú o jej 
myšlienky a prístup k ľuďom, aj keď ju osobne nestretli.  
 
Čo robí IHLRN konferenciu jedinečnou: 
** Netradičný formát konferencie – program je vytváraný až priamo na konferencii . Ráno je 

odborný blok, nasleduje práca v malých skupinách, zvyčajne v triádach, popoludní je 
ženská a mužská skupina, potom bežia paralelne tri workshopy v dvoch časových úsekoch  

** Každý účastník môže ponúknuť svoj príspevok. Hoci väčšina tém na stretnutí IHLRN sú 
klinické a o Modeli Satirovej, účastníci môžu tiež ponúknuť príspevok z oblasti, v ktorej 
sú oni odborníci alebo o ktorú sa zaujímajú. 

** Medzinárodný rozmer IHLRN vytvára príležitosť pre prepojenie psychológov, lekárov, 
psychoterapeutov, poradcov a účastníkov z iných profesií a krajín 

** Možnosť získať kredity za účasť na niektorých workshopoch (certifikácia US)  
 
Radi by sme, aby ste o našej konferencii prostredníctvom Inštitútu V. Satirovej na Slovensku 
a v Čechách, informovali všetkých, ktorí sa jej chcú zúčastni a spojiť sa so svojimi kolegami 
z Ameriky a Kanady. Tešíme sa na zdieľanie vzájomných poznatkov a postrehov, ktoré 
budete mať či už ako účastníci procesov alebo ako tí, ktorí pracujete s Modelom Virginie 
Satirovej. 
 
Naďa Feketeová je členkou Výboru IHLRN, prosím, kontaktujte ju na 
nada.feketeova@gmail.com alebo IVS v SR info@satir-institute.sk  
 
Osobne sa teším na stretnutie s mnohými z vás a na vytvorenie nových priateľstiev. 
 
S úctou, 
 
Bob Whitten 
Robert D. Whitten, 
Prezident, IHLRN www.ihlrn.org 
 
 
Viac informácií a registračný formulár v prílohách.  
 


