Dansk Psykologforenings IGP netværk
- Netværk for integrativ psykologi og psykoterapi

IGP netværket inviterer til seminar d.11. marts 2018.

Dr. Andreas Weber:
”Desire as matter: Aliveness as Key to Reality”

Hvordan kan vi forstå psykologiens og psykoterapiens biologiske fundament,
ikke alene det neurologiske, men også det biologiske/økologiske i bredere
forstand?
Andreas Weber er biolog og har arbejdet sammen med hjerneforsker Franscisco
Varela. Weber har skrevet en række bøger om biosemiotik, hvor begreber som
kontakt, intentionalitet og forbundethed er centrale i og imellem alt levende. Vi
var nogle, der mødte ham, da han holdt en workshop på en gestaltkonference i
Berlin for en del år siden, og syntes, at han bibragte nogle interessante
perspektiver.
I forbindelse med at han er Keynote-speaker på konferencen om Selvregulering
på Aarhus Universitet d. 10. marts, er det lykkedes, at få ham til at afholde et
seminar dagen efter, d. 11. marts.
Med den integrative kvadrantmodel, som vi anvender i IGP, differentierer vi
mellem de fire grundperspektiver og stræber efter et mere helhedsorientret
perspektiv, der ikke lader sig begrænse af dualisme-tænkningen.
Biosemiotikken kan siges at beskæftige sig med samme bestræbelse, men med
baggrund i en anden tradition, der udspringer af biologien. Som Andreas Weber
har udtrykt det, så kan man sige, at han beskæftiger sig med et lag, der ligger
under det vi beskæftiger os med i IGP. F.eks. er det interessant at se parallellen
mellem hans biosemiotiske/økologiske model, der ser kontakt mellem alt
levende som central og gensidigt transformativ, og den måde vi i gestalttilgangen
arbejder med kontakt, som det der skaber forandring. Også vore psykologiske
grundbehov for autonomi, forbundethed, kompetence og mening finder
klangbund i biologien/biosemiotikken.
Tid: søndag d. 11. marts 2018, kl. 9.30 – 17.00
Sted: Kursuscentret, Gudenåvej 58, Voervadsbro, 8660 Skanderborg. I tilfælde af
behov for overnatning natten til søndag på kursuscentret, kontakt
mail@mikaelsonne.dk.
Deltagere: max 12-14 personer, først til mølle princippet er gældende.
Pris: 1.200,- kr. inkl. kaffe/frokost. IGP-medlemmer 1.100,- kr.
Tilmelding: send tilmeldingsmail til Stine Lystrup, stinely.aarhus@gmail.dk, og
du får nærmere besked. Tilmeldingsfrist d. 1.3.2018.
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Lidt om indhold:
Seminaret inviterer til en biologisk/biosemiotisk og filosofisk vinkling. Sproget
er engelsk. Der vil være oplæg, diskussion, øvelser og gruppearbejde.
Der lægges op til en gensidig og fælles udforskning og udveksling. Nedenfor
følger nogle stikord til dagen fra Andreas Weber.
•
•
•
•
•
•
•
•

What are the features of a view of life and of our own selves that has
overcome dualism (mind/matter)?
How can we understand life from a perspective that includes emotions
and feeling?
Can we access reality through poetic understanding?
What insights into the subjective character of aliveness offer the latest
findings in biology and biosemiotics?
How can we identify with our emotions and our body in new ways in
order to experience ourselves as a feeling, embodied self?
How can we connect with the more-than-human world in a more natural
way?
How can we get a clearer sense of what our authentic selves desire?
How are experience, biology, society and economy connected?

Lidt om Andreas Weber:
Andreas Weber er uddannet i marine-biologi, filosofi og kulturelle studier. Han
har samarbejdet med hjerneforsker Franscisco Varela. Gennem mange år har
han beskæftiget sig med området biosemiotik. Han underviser i filosofi på
Leuphana Universitet, Lüneburg og på University of fine arts i Berlin.
Hans bøger på engelsk omfatter: Enlivenment: Towards a Fundamental Shift in
the Concepts of Nature, Culture and Politics (2013); The Biology of Wonder:
Aliveness, Feeling, and the Metamorphosis of Science (2016)
https://biologyofwonder.org; Biopoetics: Towards an Existential Ecology (2016).
Matter & Desire: An Erotic Ecology (2017). Han har vundet en række priser for sit
forfatterskab. Han skriver løbende i bl.a. National Geographic og Die Zeit.
Andreas Weber bor i Berlin og i Italien.
Her kan ses et foredrag, som han holdt i oktober 2017 i USA
https://www.youtube.com/watch?v=AXYF6OivP2U
Med venlig hilsen
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