Solidarność jajników. Warsztat pisany - opowiadany.
Kobiety są różne. Czy czują przysłowiową "solidarność jajników"? Czasem tak, zwłaszcza w
ważnych momentach, ale częściej - w codziennym życiu - zazdroszczą innym urody czy
powodzenia i cierpią z tego powodu, że ich ciało czy zachowanie nie pasują do powszechnie
propagowanych wzorców.
Otóż do tej pory taka była natura kobiecych emocji. Zapraszamy na warsztat, na którym
inaczej spojrzymy na nasze ciała i umysły oraz przekonamy się, że dla świata na zewnątrz tak
naprawdę nie ma reguł. Każda z nas jest wspaniała. Zaakceptujemy to, co w nas unikalne i z
czego można czerpać moc - oraz otworzymy się na bogactwo postrzegania, zmieniając przede
wszystkim postrzeganie nas samych. Przyjrzymy się obiegowym rolom, zbiorowym
archetypom i funkcjonującym w kulturze symbolom kobiecości, znajdziemy te, które nas
wspierają i z którymi śmiało się można identyfikować. Zamiast wzajemnie niszczyć jedna
drugą - podejmiemy wyzwanie stworzenia przyjacielskiej więzi, może nawet poczujemy, że
mamy coś wspólnego.
Dokonamy tego przez tekst i kontakt ze słowem. Historie opowiedziane przez kobiety mają
oczyszczającą moc i warto posłuchać, co mówi choćby własne ciało, jakie emocje nim
targają, co cieszy, a co boli nas wszystkie. Utwory, które powstaną na warsztacie, chętnie
zamieścimy na stronie internetowej projektu.
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Warsztaty odbędą się podczas Solidarność Camp w Gdańsku.
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