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Opis produktu
Ta książka przyniesie swemu uważnemu czytelnikowi wiele ciekawych i inspirujących informacji na temat otwartego dialogu, idei i
praktyki szukania rozwiązań w poważnych kryzysach psychicznych, w których oczekiwane rozwiązania są, zdawałoby się, szczególnie
trudne do osiągnięcia. Spomiędzy tych informacji wyłaniają się też jednak ważne obietnice. Spotkanie, rozmowa, refleksja otwierają
szansę rozumienia i porozumienia, a tym samym szansę odzyskiwania nadziei, ograniczania obezwładniającej bezradności,
odgadywania pochowanych znaczeń, odnajdywania zgubionych uczuć, przełamywania wyobcowującego osamotnienia, czy powracania
na wybraną ścieżkę życia. To sprawia, że dla wielu osób – specjalistów i niespecjalistów - praktykowanie lub doświadczanie otwartego
dialogu staje się swego rodzaju antidotum na słabości dominującego dziś sposobu pomagania, który skupiony na racjonalności
działania, zaniedbuje, albo i lekceważy, ludzki oraz międzyludzki kontekst kryzysu. Dzięki temu, otwarty dialog może być dialogiem
realnie pomocnym i owocnym.
Prof. Jacek Wciórka, psychiatra, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Jak pogodzić bycie w roli eksperta z byciem partnerem w dialogu? Jak w czasach wysokich wymagań, jakości świadczeń, standardów i
medykalizacji psychiatrii tolerować niepewność? Jak w momencie oczekiwania od lekarza, terapeuty natychmiastowych, skutecznych
działań znaleźć czas na wsłuchanie się w historię drugiego człowieka i poznanie jej szerokiego kontekstu? Czy książka prof. Jaakko
Seikkuli odpowiada na te oraz wiele innych pytań, które stawia sobie profesjonalista chcący dobrze leczyć? Na pewno po przeczytaniu
nie ma wątpliwości,, że jest sens je zadawać i to w dialogu z pacjentem poszukiwać odpowiedzi jak pomagać.
Lek. med. Anna Depukat, specjalista psychiatra, psychoterapeuta.
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, w szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Członek zarządu Polskiego Towarzystwa
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Psychiatrycznego
Tom Erik Arnkil jest doktorem nauk społecznych. Emerytowany pracownik Fińskiego Narodowego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej i
współtwórca podejścia opartego na Otwartym Dialogu. Autor i współautor licznych publikacji naukowych dotyczących ODA. Do tej pory
prowadzi międzynarodowe szkolenia i warsztaty z zakresu dialogowości.
Jaakko Seikkula jest psychologiem klinicznym i terapeutą rodzinnym. Współtwórca metody opartej na Otwartym Dialogu, którą
opracował wraz z Briggitą Alaklare i ich zespołem w szpitalu Keropudas w Zachodniej Laponii. Aktualnie pracuje jako wykładowca na
Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Jyväskala w Finlandii
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