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CASE CLINIC & U THEORY
с ЛЪЧЕЗАР АФРИКАНОВ


10 ноември 2017, от 18.30ч.
парк-хотел Витоша, зала 231

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CASE CLINIC?
И КАКВО ЩЕ ПРЕЖИВЕЕМ НА 10 НОЕМВРИ?
Това е групов коучинг процес в рамките на 60-80 минути. Един от
членовете на групата поставя въпрос, който е от значение в личен,
професионален или общочовешки план. Останалите влизат в ролята на
коучове и, слушайки на всички възможни нива, създават поле, в което
споделеното може да се види през различни перспективи и така да се
формулират нови качествени пътеки за намиране на решение.
Case Clinic е инструмент, създаден от Otto Scharmer и е пряко свързан с
разработената от него U Theory. Накратко, според тази теория
предизвикателствата на съвременния свят са толкова значими, че е време
човечеството да премине към нов начин на взимане на решения и
взаимодействие. За съжаление повечето хора са още в състояние на
преповтаряне на миналото и изградените в него мисловни модели, което
води до отчуждаване и „ослепяване“ за истинската същност на проблемите.
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Време е да се тръгне в посока на проглеждане (отворен ум), почувстване
(отворено сърце) и осмеляване да се освободим от това, което ни задържа
(отворена воля). Това ще ни доведе до състояние на присъствие тук и
сега или както е известно в нашата общност, състояние на Нулата.
В тази точка ние имаме възможност да се свържем с нашата дълбока
същност. Следващата стъпка е да позволим на възникващите възможности
да се появят пред нас, да проявим смелост да ги съзрем. Това ще ни позволи
да кристализираме смислена визия и намерение и да прототипираме нов
подход/решение. Финалната фаза на това пътуване е да започнем да
действаме от позицията на нашия нов операционен код.

ЗА ВОДЕЩИЯ:
Лъчезар Африканов се опитва да се
свърже с дълбоката си същност, за да служи
по-добре на себе си и околните. В своето
пътуване той създава семейство и има
щастието да е баща на Лара (7г.). Работи в
сферата на образованието. Участва активно
в дейността на Общество за организационно
учене – България, Фабрика за идеи,
Взаимна академия за естествено учене и
Сдружение „Творци“.
https://www.linkedin.com/in/lachezarafrikanov/
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