
 
 
"... But I'm Not the Only One ..." 
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 http://patchadams.org/summer-2012 
 
Αν είχαμε ένα σφυρί, θα ήμασταν καλά εξοπλισμένοι για να λύσουμε τα 
προβλήματα που απαιτούν ένα σφυρί. Για άλλα προβλήματα, όμως, θα 
χρειαστούμε να καταφύγουμε στη δημιουργικότητα: είτε να εφεύρουμε 
ένα νέο τρόπο για να χρησιμοποιήσουμε το σφυρί ή να αρχίσουμε να 
ψάχνουμε για νέα εργαλεία.  Αντιμετωπίζοντας τέτοια προβλήματα 
όπου δεν είμαστε σίγουροι σχετικά με το ποια εργαλεία απαιτούνται, ή 
ποιό θα είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα, ή ποιός έχει συμφέρον στην 
έκβαση της επίλυσης, αλλά ακόμη και αν η περιγραφή του ίδιου του 
προβλήματος χρειάζεται επανεξέταση, χρειάζεται ένα ενθαρρυντικό 
περιβάλλον για την κατανόηση αυτής της διαδικασίας.  Με όλες αυτές 
τις αβεβαιότητες, θα μπορούσαμε να μπούμε στον πειρασμό απλά να τα 
παρατήσουμε. Για την παροχή  ενός τέτοιου ενθαρρυντικού 
περιβάλλοντος, για τη δημιουργικότητα, την ανάληψη επίλυσης 
σημαντικών προβλημάτων, αντλώντας έμπνευση από τη σύνθεση 
μουσικής, την ποίηση, το θέατρο, τους κλόουν, την τέχνη γενικά, τον 
σχεδιασμό, την κίνηση του σώματος, το κοινωνικό κίνημα, είναι ο 
στόχος της Σχολής για το σχεδιασμό μιας κοινωνίας. 
Αυτό το καλοκαίρι σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε μια σύνοδο 
τριών εβδομάδων της Σχολής για το σχεδιασμό μιας κοινωνίας στο 
Ινστιτούτο Gesundheit στη Δυτική Βιρτζίνια. Το θερινό σχολείο 
προσφέρει σαν εργαλεία, το χρόνο, το περιβάλλον, τις εργασίες, τις 
ερωτήσεις, την ακοή, κάποιες απαντήσεις, την προσοχή, την αγάπη, 
την προσμονή, την ενθάρρυνση. Το Ινστιτούτο Gesundheit προσφέρει 
βουνά, δάση, καταρράκτες, τα αστέρια, όμορφους χώρους συνάντησης 
και το παράδειγμα του συνεχιζόμενου μακροπρόθεσμου σχεδίου για τη 
δημιουργία ενός εναλλακτικού μοντέλου φροντίδας υγείας με βάση τη 
διασκέδαση και τη φιλία. Θα σας ζητηθεί να φέρετε ενδιαφέροντα, τα 
πάθη σας, τις ερωτήσεις, τις κριτικές, τις επιθυμίες, τις αμφιβολίες, τα 
όνειρα, τα έργα σε εξέλιξη ή αυτά που δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί, 
την περιέργεια, την δίψα σας για ουσιαστική δουλειά, και την προθυμία 
σας να συμμετέχετε. 
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