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Pomáháme lidem
s duševním onemocněním
chytit balanc

Foto: V. kolona / Štěpán Lohr

RECOVERY – V ČEM
SPOČÍVÁ ZOTAVENÍ

VLAK DO STANICE
ÚZDRAVA – PŘÍBĚH

JAK TO VIDÍ
ŽIVÉ KNIHY

V čem spočívá zotavení?
Recovery / zotavení

V NADĚJI
V časech zoufalství a beznaděje potřebuje každý
naději a pocit, že věci mohou být a budou lepší.
Bez naděje nemáme nic, na co bychom se mohli těšit
a přicházíme o možnost pozitivní změny. Aby byla naděje
skutečně motivující, musí jí být něco víc než pouhý ideál.
Musí nabýt formy aktuální, realistické, přiměřené vize
toho, jak by věci mohly vypadat, pokud by se napravily.
Než začneme dělat velké a složité změny, je třeba si ujasnit,
že není tolik důležité dosáhnout přesně té vize, kterou jsme
si vytvořili, ale že jde spíše o to, mít jasnou představu
o svých možnostech, a poté podnikat kroky k lepšímu.

VE ZPLNOMOCNĚNÍ
Abychom se v životě posunuli, potřebujeme si být vědomi
svých vlastních sil a schopností. Směřujme naši naději
k věcem, které pro sebe můžeme udělat sami, raději než ji
upínat například na nové léky, které budou objeveny nebo
k tomu, bude-li nám někým dána metoda, která vše
napraví. K posílení vlastní zodpovědnosti a vědomí si své
vlastní síly věci ovlivňovat potřebujeme přístup
k informacím a možnost dělat vlastní rozhodnutí. Možná
potřebujeme povzbudit k tomu, abychom svou pozornost
zaměřili na své silné stránky namísto svých ztrát a proher.

"Hluboce osobní, jedinečný proces
změny vlastních postojů, pocitů,
hodnot, cílů, dovedností a rolí.
Je to způsob, jak žít spokojený,
nadějeplný a přínosný život přes
všechna omezení způsobená nemocí.
Zotavení buduje nový význam
a smysl života tím, že člověk
katastrofální důsledky způsobené
duševním onemocněním překoná.“

Někdy potřebujeme člověka, který v nás bude věřit v době,
kdy teprve získáváme dostatek sebevědomí, abychom
začali věřit sami v sebe.„Připravenost“ se často objeví
zpětně až tehdy, když se nám něco podaří. Čekat na to,
až budeme připraveni se v životě posunout, může proto
vést ke stagnaci a oslabení vlastní vůle. Mnohdy také
potřebujeme nejdříve zažít úspěch, abychom uvěřili,
že úspěšní být můžeme.

VE VLASTNÍ ZODPOVĚDNOSTI
Na cestě k zotavení přijímáme zodpovědnost za vlastní
život. Musíme se naučit přiměřeně riskovat, zkoušet nové
věci a poučit se z vlastních chyb. Znamená to také, že
opustíme pocity viny, zlosti a zklamání spojené s nemocí.

VE SMYSLUPLNÝCH ŽIVOTNÍCH ROLÍCH
Abychom se uzdravili, je nezbytné, abychom zastávali
smysluplnou roli v životě, a mohli se tak odpoutat od
své nemoci. Je nutné převést nově získanou naději,
sebevědomí a zodpovědnost do rolí jako jsou
zaměstnanec, přítel, člen rodiny. Je důležité stát
se součástí širší komunity a stýkat se s lidmi. Role
v životě, které nesouvisí s nemocí, nám umožní
ukončit izolaci a díky nim získá náš život nový smysl.
Autorky: Erika Fockeová, Martina Semerádová, Pavla Zoja Šilhavá

Živé knihy
na festivalu MEZI PLOTY
25. května 12.45 - 17.45 na zahrádce V. kolony

Oblékněte se ve stylu V. kolony
Tričko 250 Kč (S–XL pro dámy, M–XL pro pány), taška 150 Kč, kšiltovka 300 Kč, ponožky 150 Kč.
K dostání jsou na baru v kavárně V. kolona nebo nám napište na kancelar@greendoors.cz.

Ponožky #chodímevtomspolu
Kavárna na jednom místě, kde byste ji možná

společně potkávat třeba u šálku dobré kávy. Dokonce

nečekali a nevídaná spolupráce ústavní péče

ani požár v roce 2011 nás neodradil a šli jsme dál.

a komunitní služby - to je V. kolona a je tu už 20 let!
K tomuto neuvěřitelnému číslu jsme připravili výroční

Chceme vzdát hold taky našim klientům, lidem

„kolonní ponožky“. Jedná se o limitovanou edici, jsou

s duševním onemocněním, kteří v nás vkládají důvěru

vyrobeny v ČR a vznikly ve spolupráci

a jdou do toho s námi krok za krokem. Pak jsou tu také

s „we are ferdinand“.

partneři a dárci, kolegové, spolupracující organizace…
Velký kus cesty s námi ušli i naši milí zákazníci, kteří

Ponožky symbolizují cestu, kterou jsme společně

kavárnu navštěvují, přichází si jen tak posedět nebo

s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice už od roku 1999

za kulturou. Díky patří všem, kteří za těch 20 let přispěli

prošlapali. Naše kavárna byla první místo v areálu

svou troškou „do Kolony“.

nemocnice, kde se pacienti a ostatní návštěvníci mohli

#chodimevtomspolu

Foto: Pavla Hradcová

Kavárny aneb co je nového
CAFÉ NA PŮL CESTY
Letní období je v naší tréninkové kavárně vždy vrcholem sezóny.
Klienti procházejí vskutku intenzivním tréninkem pracovních
dovedností a stejně jako terapeuti a brigádníci se za barem
pořádně zapotí. I tak nám ale zbývá energie pro zábavu a vymýšlení
zlepšováků. Znova můžete přispívat na činnost Green Doors
vhozením zálohovaného kelímku do bedny před kavárnou.
Nově jsme se zapojili do projektu #kafesbabi a celý srpen věnovali
tématu stáří vrcholícímu dražbou obrazů pro organizaci Cesta
domů. Na podzim pro vás připravujeme pestrý program od stále
populárnějšího Open Micu, přes rodinné odpoledne s bazárkem
až po Den duševního zdraví. Sledujte náš FB.

MLSNÁ KAVKA
Blíží se podzim, plný barev a dlouhých večerů, které můžete
příjemně strávit při obědě či večeři u nás v Mlsné kavce. Kavčí
kuchařský tým pro vás připravil nové podzimní menu Á la carte.
Na své si přijdete i v případě, že se budete chtít pouze ohřát
drinkem, obohatili jsme nápojové menu nápoji na zahřátí.
Můžete se těšit na nový personál a i na ten stálý, který udržuje
stabilitu restaurace. Aktuálně se k nám do tréninkové restaurace
přihlásila spousta nových uchazečů, pro které je Mlsná kavka
cílem seberealizace, a za to jsme rádi. Věříme, že nás čeká nový
rozjezd Mlsné kavky v novém kabátě!

V. KOLONA
Léto v V. koloně začalo tradiční akcí Kolonní hrátky, kdy si
odpoledne mohly děti vyrobit a odnést sliz nebo pytlíčky štěstí,
večer byl pro dospělé koncert dvou kapel, ale pro všechny se celé
odpoledne pekly buřty a hrál DJ. Tým kavárny se zúčastnil
školení Kávová akademie, takže nyní připravujeme pro naše
hosty ještě lepší kávu. K létu patří letní kino v V. koloně, kdy je
možné si vychutnat naše občerstvení i film pod otevřeným
nebem. Závěrem léta nás čeká spolupráce na akci Babí léto, kdy
jedna z disciplín Babí hry bude probíhat v V. koloně.

NENECHTE SI UJÍT
čtvrtek 12. 9. 19:00 v Café Na půl cesty,
park Na Pankráci
Co mi schizofrenie dala, aneb o potenciálních
přínosech psychotických stavů převážně nevážně
Povídání Jindry Jašíka, autora knihy Cesta ze
schizofrenie, který vám přiblíží svůj pohled na život
před hospitalizací, který ho přivedl do léčebny,
se současným, díky kterému je v životě spokojený.

sobota 14. 9. 16:00, V. kolona, areál PN Bohnice
Živé knihy - Babí léto 2019
Lidé s duševním onemocněním sdílí své příběhy. Přijďte si
s nimi popovídat! Ptejte se na to, co vás zajímá.
pondělí 18. 9. 20:00, Café Na půl cesty, park Na Pankráci
Nedržte zobák – Open mic na Půlce Vol. 5
Přijďte si zahrát, zazpívat, poslechnout, podpořit. Vystoupit
může každý.

Nové tváře v Green Doors

Filip Řádek
pracovní terapeut
V. kolona / od března

Pavel Vít
pracovní terapeut
Café Na půl cesty / od března

Františka Dynková
PR asistentka
od června

"Před mnoha lety mi kdosi řekl, že jsem
snílek, co létá s hlavou v oblacích, od té
doby se nic moc nezměnilo. Sním, učím se,
pozoruji, přemýšlím, hledám nové
perspektivy a konám pro mě smysluplné.
Spatřuji krásu v minimalismu
a jednoduchosti."

V mládí jsem chodil do skauta
a skautské ideály mi zůstaly
stejně jako láska k přírodě.
Mám rád hudbu a underground.
Hraju na kytaru ve dvou kapelách
lokálního významu.
Mám černýho kocoura Bubáka.

Ráda čtu knihy, běhám v kalužích se svojí
dcerou a neustále přemýšlím, co bych
mohla změnit nebo zlepšit. Proto mám
ráda svoji novou práci v Green Doors –
je to práce zajímavá, kreativní
a přináší mi radost, že dělám něco
užitečného.

Barbora Mrázová
produkce – výstavy, workshopy, divadlo
Café Na půl cesty / od června

Klára Luprichová
produkce – koncerty, dětské akce
Café Na půl cesty / od června

Pracovat na Půlce je pro mě nová výzva
a zkušenost do budoucna, i když v Café
jsem již pracovala 3 roky jako barman.
Ráda potkávám nové lidi a dozvídám se
o jejich osudech. Mou velkou vášní je
cestování a architektura.

Pracovně jsem z oblasti cestovního ruchu
a soukromě jsem vždy pořádala hudební festivaly,
tématické párty a narozeninová překvapení. Zhruba
před rokem jsem si uvědomila, že to nemusí být jen
hobby, a že organizace akcí a kultura je „moje
cesta“. Dnes jsme už Na půl cesty a spoluvytvářím
tu bohatý kulturní program.

Udělej krok 2019
Pomoz udělat KROK člověku s duševní nemocí. KUP SI SMYSL.
Smysl lze koupit ke kávě, čaji nebo čemukoliv jinému z lístku.
Kampaň Udělej krok je společnou aktivitou organizace Green
Doors a partnerského projektu Čistá duše.

Denisa, Vladimír, Sandra a Alica. Všechny spojuje problém
zvaný duševní onemocnění, ale i touha posunout se v životě dál.
Denise kariéru asistentky v mateřské školce zkomplikovala
ataka schizofrenie. Ráda by se k práci s dětmi vrátila, a protože
je i nadšená jogínka, rozhodla se pořádat cvičení dětské jógy.
Kurz, který z ní udělá lektorku jógy pro děti, vyjde na 10.800 Kč.
Vladimír vystudoval fakultu Architektury i přes všechny
komplikace spojené s první atakou schizofrenie ve 3. ročníku.
Práce architekta mu však při současném hendikepu přijde moc
náročná a raději by se věnoval práci bytového designéra.
Kurz, který ho tomu přiblíží, vyjde na 9.500 Kč.
Sandra a její kamarádky Bára, Alenka a Peťula mají hraniční
poruchu osobnosti. A protože ví, jak může tato nemoc člověka
vyčlenit, rozhodly se otevřít výtvarně-edukativní dílny pro lidi
s HPO a jejich blízké. Cílem je i osvěta v této oblasti. Na rozjezd
workshopů potřebují částku 19.370 Kč.
Alica se od roku 2014 potýká s panickými atakami a stavy, které
zažívá, zachycuje na analogový fotoaparát. Její sen – realizovat
vlastní výstavu – rozprášila poslední panická ataka, ze které se
teď dává dohromady. Kromě uměleckého a psychohygienického
významu výstavy je pro Alici důležité přispět vlastním příběhem
k destigmatizaci lidí s duševní nemocí. Na realizaci výstavy
potřebuje 15.000 Kč.

Hledáme!

4 měsíce a 4 lidi s duševní nemocí, kteří se
chtějí posunout dál! Od června do září sbíráme
finance na jejich KROKY.

POMOZTE NÁM ZÍSKAT POTŘEBNÝCH
54.670 KČ NA REALIZACI JEJICH
KROKŮ, KTERÉ JE POSUNOU
V ŽIVOTĚ DÁLE:
Darujte Smyl online přes portál Darujme.cz
https://www.darujme.cz/projekt/1202003
kdykoliv do konce září si můžete zakoupit
Smysluplnou kávu (15 Kč bude použito
na KROKY)
pošlete libovolnou částku přímo na účet
Green Doors: 4540389/0800
(do zprávy pro příjemce uveďte poznámku:
Smysluplná káva – Krok).
ve vybrané dny ve vybraných provozovnách
(info na webu) si můžete koupit SMYSLUPLNÝ
PRECLÍK (celý výtěžek bude použit na
realizaci KROKŮ)

AKTUÁLNÍ INZERÁTY NA VOLNÁ MÍSTA NAJDETE NA:
HTTPS://WWW.GREENDOORS.CZ/CS/VOLNA-MISTA/

BARMAN/KA
V CAFÉ NA PŮL CESTY

BRIGÁDNÍCI
DO V. KOLONY

BRIGÁDNÍCI NA PLAC, ZA BAR I DO
KUCHYNĚ DO MLSNÉ KAVKY

Inzerát ZDE

Inzerát ZDE

Inzerát ZDE

Ukončete výstup a nástup.
Příští stanice Rehabilitace.
Vlak jede směr Úzdrava.
BYL JSEM KLIENTEM GREEN DOORS. DNES DĚLÁM ČÍŠNÍKA V MLSNÉ KAVCE.
Láďa do Green Doors poprvé zavítal před 11 lety. Prošel tréninkem v V. koloně a v Mlsné kavce, kde se mu později
podařilo dostat zaměstnání a již několik let tam pracuje jako číšník. Poprosili jsme ho, aby na svou cestu od klienta
k zaměstnanci zavzpomínal.
O V. koloně mi řekla jedna pacientka, když jsem byl
v Bohnicích. Léčil jsem se opakovaně, měl jsem za
sebou sebepoškozování, a potřeboval jsem začít znovu
důvěřovat sobě a okolí. Od rehabilitace jsem čekal, že
prací zapomenu na své úzkosti.
Na svůj první den si pamatuji. Přišel jsem na zkušební
směnu, kde mě přivítala vedoucí služby Evička. Byla
velmi milá a sálal z ní klid, který jsem ten den
potřeboval. Na směně pak vládla pohoda a práce
se mi líbila. Měl jsem pocit, že sem patřím.
Jsem člověk, který o sobě pochybuje, ale během
rehabilitace jsem měl velikou podporu od terapeutů
a kolegů. Díky nim jsem si začal věřit. Můj život před
rehabilitací a Kavkou nebyl jednoduchý, pracoval jsem
dlouho v továrně a v logistice, snažil jsem se vyrovnat
s nemocí. Až potom jsem zjistil, že práce v gastronomii
je pro mě to pravé.
Kdy přesně jsem přešel z Kolony do Mlsné kavky,
už si nevybavuji. Ale přeměna z klienta na zaměstnance
byla velký skok. Chvíli jsem měl pocit, že nepatřím ani
do jedné skupiny, cítil jsem se sám a ohrožený pocitem,
že to nezvládnu. Naštěstí jsem se na změnu připravoval
se svým patronem, a to pomohlo.
O to větší pocit odpovědnosti teď cítím k ostatním
lidem v rehabilitaci, kteří do Mlsné kavky přicházejí.
Starám se o to, aby viděli, že jsou součástí týmu. A učím
je barmanské a číšnické dovednosti. Svou zkušenost
s nimi ale nesdílím. Nerad bych nevhodně nahrazoval
práci Peer konzultanta.

Já se se svou diagnózou naučil žít, léky beru pouze večer.
V Kavce je myslím zdravý pracovní stres, který dobře
zvládám, hlavně díky soukromému životu. Občas si jen
musím dávat pozor na to, abych si nebral věci osobně.
Lidem, kteří se vstupem do rehabilitace váhají, doporučuji:
neváhejte, protože je to to nejlepší, co pro sebe můžete
udělat. Je to dobrý start do normálního života. To nejlepší,
co dostanete, je opora… pocit, že jste ještě pro společnost
potřební a že v ní máte své místo.

Zpátky do
školy!

JAK ZVLÁDNOUT ZKOUŠKY,
TESTY A NEZTRATIT BALANC?
PLÁNUJTE S NAŠÍM MOTIVAČNÍM
DIÁŘEM!
S naším diářem můžete dojít k vytouženému cíli
a neztratit při tom balanc.
Koupí navíc podpoříte člověka s duševním
onemocněním, který chytá balanc v jedné z našich
tréninkových kaváren.

Chcete mít diář co nejdříve doma?
Napište nám:
kancelar@greendoors.cz
Připravíme ho pro vás na adrese Křižíkova 76/61,
Praha 8 nebo vám ho pošleme poštou.
Cena 399 Kč (+ poštovné)

Diář je na půl roku a je nedatovaný – své plány si
můžete začít sepisovat kdykoliv, na chvíli přestat…
opět začít… Každý týden si stanovíte hlavní cíl
a 3 top úkoly, na konci týdne vše zhodnotíte.
V průběhu dne si plníte a odškrtáváte TO DO list.
Kdyby každý den měl 25 hodin, čemu byste věnovali
tu poslední hodinu? Každý den stojí za to… za co
jste vděční dnes? Vždy dost místa na poznámky!
Více na www.greendoors.cz

Rozhovor:
Jak to vidí Živé knihy
Na festivalu Mezi Ploty sdíleli lidé, které v životě potkala duševní nemoc, své příběhy – věnovali svůj čas
návštěvníkům jako živé knihy. Zajímal nás jejich pohled na akci. Otázky kladla M. Poláková.

EVELÍNA
PEER KONZULTANTKA
SPOLEK DOBRÉ MÍSTO

Jaké pro tebe bylo otevřít kapitoly svého života,
které nemusí být lehké vyprávět?
Díky práci peer konzultantky už celkem normální. Jen se to
trochu lišilo. Jako peer konzultantka používám části
příběhu podle toho, co se zrovna hodí do kontextu. V Živé
knize jsem ale dostala dotaz na celý příběh. Ten jsem sice
též zvyklá vyprávět na školských dnech Blázniš no a?, ale
tady to bylo nějak jiné. Nechtěla jsem začít "dobrý den,
jsem Evelína a mé problémy začaly v pubertě". Chtěla jsem
nejdříve předat nějaký obraz o sobě. To mi přišlo náročné.

Co lidi nejvíce zajímalo?
Asi jak funguji s duševním onemocněním v roli mámy. Jak
jsem zvládla těhotenství, porod, šestinedělí a celkově péči
o děti. Také co mi pomáhá cítit se lépe.

Má sdílení příběhu jako "živá kniha" smysl?
Má to smysl. Lidem, kteří si duševní nemocí sami prochází,
to může pomoct cítit se pochopeni a dodat naději, že lepší
zítřky existují. Lidem duševně zdravým to zase může rozšířit
obzory. Mohou zjistit, jaké to je být duševně nemocný,
promluvit si s reálným člověkem, který sám nemoc prožívá
a zeptat se na cokoli, co je zajímá. Mám takovou představu,
že by se touto cestou dalo dosáhnout toho, že by lidé
s duševním onemocněním nemuseli být vnímáni jako
diagnózy, ale jako lidé s nelehkými příběhy, kteří se stejně
jako všichni ostatní snaží žít plnohodnotné životy. To by byl
velký společenský posun.

Co si z takové akce odnášíš ty?
Dobrý pocit už je asi klišé. Ale je to tak. Odnáším si pocit,
že jsem někomu mohla pomoct cítit se lépe a přispěla jsem
kapičkou ke změně pojetí lidí s duševním onemocněním. To
není málo.

HONZA
PEER KONZULTANT
GREEN DOORS

Jaké pro tebe bylo otevřít kapitoly svého života,
které nemusí být lehké vyprávět?
No, úplně v začátcích obecně pro mě bylo obtížné sdílet
některá intimnější témata, postupem času jsem se ale
otrkal. Myslím, že je důležité být co nejvíc upřímný
a autentický ve vyprávění svého příběhu. Někdy tedy ještě
v duchu cítím trapnost a stud, ale mluvím o všem bez
větších potíží. Třeba si řeknu, že se se čtenářem ještě sotva
někdy na ulici potkám. Spíš si více "lámu hlavu" s tím,
abych byl pro čtenáře co nejvíc srozumitelný.
Mohou se však doptat.

Překvapil tě někdo otázkou? Jakou?
Jedna čtenářka hned ještě před četbou začala mluvit
o svém přechodu, to jsem fakt nevěděl, co na to říct těžko mě to potká, ale pak se četba a diskuze na to
napojila a bylo to v pohodě.

Co lidi nejvíce zajímalo?
První skupinou byli čtenáři, kteří sami prožívají nějakou
etapu, kdy jim není psychicky dobře a omezuje je to na

Živé knihy
Babí léto 2019
14. září v 16.00 hod.
kavárna V. kolona

kvalitě života - ty zajímala především témata jako
rodina, blízcí, moje nemoc a zda se mohou svého
hendikepu zbavit. Druzí čtenáři byli studenti (sociální
práce, psychologie apod.) a jejich dotazy mířily
na léčebná pracoviště, léky, ptali se na mé postupy
v práci peer konzultatnta, na moje zkušenosti
ve spolupráci s odborníky.

Má sdílení příběhu jako "živá kniha" smysl?
Má. Je to podpora pro ty, kteří jsou teprve na začátku
a nevědí, co si s tím počít. Může to být osvěta pro ty, které
to nepotkalo, ale mají ve svém okolí někoho,
kdo tu kliku neměl a když se s nemocným člověk potkají,
tak budou vědět, že si ten člověk nevymýšlí, nekecá, když
řekne, že to nejde (třeba vstát z postele). Se studenty se dá
narážet na témata prostředí, ve kterém jsou pacienti/klienti
a postupy k zotavení, která mohou být prospěšná. Doufám,
že si čtenáři odnesli poznání, že jde zvládnout to, co je
potkalo, že zotavení má různou délku, různou podobu, ale
pokud budou chtít, tak na to maj a mohou pokračovat ve
své cestě za přáními a sny! Někteří se tak i tvářili...

Tipy na čtení

Po obecném výkladu neuróz autor dělí
duševní poruchy na endogenní
psychózy, psychosomatická
onemocnění, funkční onemocnění
a neurózy reaktivní, iatrogenní,
psychogenní, noogenní a kolektivní.
Výraz „noogenní neurózy“ odráží
Franklovo přesvědčení, že i problémy
duchovního rázu či existenciální krize
se mohou zdát zdrojem neurotických
obtíží. Kolektivní neurózy zase
znamenají neurotické poruchy typické
pro ducha doby, v níž daný člověk žije.
V druhé části knihy autor představuje
dvě hlavní metody léčby noogenních
neuróz – logoterapii jakožto terapii
vycházející z duchovních zdrojů
a existenciální analýzu coby terapii
zaměřenou na duchovní oblast a na
osobní duchovní existenci. Kniha je
doprovázena mnoha kazuistikami.
Viktor E. Frankl (1905–1997) byl
profesorem neurologie a psychiatrie.
Více ZDE.

Kniha představuje základní principy
a metody terapie zaměřené na řešení při
práci s dětmi a dospívajícími. Autoři
vycházejí především z modelu Kids'
Skills, vytvořeného finskými terapeuty
Benem Furmanem a Tapanim Aholou,
ale nabízejí originální a rozšířené pojetí
a využití tohoto modelu. Tři květiny
v názvu odkazují na tři základní principy
této terapie: naději, spolupráci
a tvořivost. Podrobně se kniha věnuje
jednotlivých metodám a krokům
ve čtyřech klíčových oblastech:
1. připojování a navazování
spolupráce s dětmi, rodiči a dalšími
zainteresovanými subjekty; 2. rozvíjení
představy žádoucího stavu; 3. využití
zdrojů, které jsou k dispozici;
a 4. iniciace a podpora terapeutické
změny. Rovněž obsahuje přehledné
popisy konkrétních postupů a četné
příklady
z praxe. Více ZDE.

Psychoanalýza je tradičně chápána jako
způsob léčby psychických poruch „na
kanapi“. Takové pojetí je však
neúměrně zúžené a nepřesné.
Psychoanalýzu můžeme chápat spíše
jako způsob myšlení, jako přístup
k chápání lidské existence
a v neposlední řadě také lidského
trápení. Ta ji činí zajímavou nejen pro ty,
kteří se zabývají psychoterapií, ale i pro
všechny lidi se zájmem o porozumění
podstatě lidské psychiky.
Autor seznamuje čtenáře s jedním
z rozhodujících směrů moderní
psychoanalýzy, který je výsledkem
„tiché revoluce“ 80. a 90. let 20. století.
Koriguje některé tradiční, avšak
mnohdy dávno překonané názory
rozšířené nejen mezi laickou, ale
i odbornou veřejností. Čerpá nejen
z oblasti psychoanalýzy, ale používá
i četné odkazy především z vývojové
psychologie a odráží i vliv kognitivní
psychologie na současnou
psychoanalýzu. Více ZDE.

Program

Udělejte
radost svým
blízkým
a darujte
jim voucher
Chodíte se svými známými rádi do našich
kaváren nebo restaurace?
Co takhle je překvapit a dát jim do jedné z nich
voucher?
Voucher můžete zakoupit přímo
v kavárnách nebo v restauraci na baru.
Potěší každého.

RECEPT Z MLSNÉ KAVKY:

Burger s grilovaným sýrem halloumi,
avokádovým dipem, pečeným rajčetem,
karamelizovanou cibulí a salátkem
Připravíme si avokádový dip. Rozmačkané avokádo smícháme s pokrájenými rajčaty, jarní cibulkou, přidáme
šťávu z citronu, osolíme, opepříme. Nakrájíme rajčata na plátky a pečeme v troubě v olivovém oleji se solí,
pepřem a cukrem. V kastrole si orestujeme bílou i červenou cibuli nakrájenou na proužky, přidáme balzamikový
ocet, cukr a sůl, tím nám vznikne karamelizovaná cibulka. Majonézu smícháme s limetkovou šťávou a osolíme
dle chuti. V troubě si rozpečeme bulky na burger a mezitím si na pánvi osmažíme dozlatova halloumi sýr.
Na spodní část bulky naneseme majonézu smíchanou s limetkovou šťávou a pak pokládáme listový salát,
grilovaný sýr halloumi, plátky rajčat, karamelizovanou cibulku a na závěr přidáme avokádový dip a položíme
na vrch horní bulku burgeru.Burger servírujeme s malým listovým salátkem, nebo domácími hranolky, které
si můžete dochutit limetkovou, chimichurri nebo kari majonézou. Dobrou chuť!

Kde nás najdete:

Green Doors, z. ú.
Křižíkova 76/61,186 00 Praha 8
+420 220 951 468
Café Na půl cesty
park Na Pankráci, 140 00 Praha 4
+420 777 913 053
V. kolona
Ústavní 91, 181 02 Praha 8
+420 777 913 058
Restaurace Mlsná kavka
Sokolovská 327/29, 186 00 Praha 8
+420 777 913 054

Vážíme si podpory našich
partnerů v tomto období:
Albi Česká republika a. s., Böllhoff s. r. o., Czech Outdoor s. r. o./
Big Media, Česká spořitelna a. s., Eyedea Recognition s. r. o.,
Green Center s. r. o., Koia koia! s. r. o., LMC s. r. o.,
MÚZO Praha s. r. o., Prodimo s. r. o., Pro-motion s. r. o.,
Stonehouse s. r. o., Trask solutions a. s., copywriter Matěj Malecha,
členové Klubu přátel Green Doors a individuální dárci - nejen přes
Darujme.cz.

Dává vám smysl to, co děláme? Chcete nás podpořit? Staňte se členy Klubu přátel nebo zašlete
jednorázový finanční dar na bankovní účet. Číslo účtu: 4540389/0800, Česká spořitelna a. s.

