NOWA KONCEPCJA SZKOŁY DUCHOWYCH USTAWIEŃ RODZIN
WEDŁUG BERTA & SOPHIE HELLINGER

Edycja VI / wrzesień – lipiec 2014/2015 / Wrocław – Warszawa – Poznań – Gdańsk

Ciche Ustawienia Rodzin – działanie w służbie miłości i pokoju! Dla odważnych!

Prowadzenie: Gerhard Walper / Wolfgang Deusser / Anna Choińska
W ramach kolejnej Edycji Szkoły Nowych Ustawień Rodzin według Berta & Sophie Hellinger
proponujemy następujące NOWOŚCI!
•

Wydłużenie czasu pracy TYLKO z grupą szkoleniową – jeden dzień tylko dla Szkoły!
W sumie ok. 30 godzin więcej!

Do tej pory osoby z zewnątrz były z nami już od piątku od rana – teraz ten czas przeznaczony będzie tylko
dla Szkoły. Tym samym zajęcia w zamkniętej grupie to czwartek po południu i piątek przed południem!
•

Wprowadzenie podczas każdego z modułów części dotyczącej pracy indywidualnej z klientem,
dopasowanej do bloku tematycznego danego modułu!

W trakcie każdego z modułów Prowadzący odnosić się będą tylko i wyłączeni do sposobu pracy z klientem
indywidualnym nad danym tematem. Pokażą między innymi jaka jest ich praktyka, jakie podejmują
działania. Odpowiedzą na przykład na pytania uczestników, albo podpowiedzą jak działać w określonym
przypadku.
•

Wzbogacenie Szkoły Nowych Ustawień o tematykę dotyczącą Terapii Mocnego Trzymania
według Prekop! Jako jedyni w Polsce przedstawimy metodę Jiriny Prekop w ramach pracy
terapeutycznej z klientem.

Będzie to moduł 2: Pojednanie z Rodzicami w wizualizacji według etyki Jiriny Prekop. Czas trwania: 17 –
19.10.2014, miejsce: Wrocław, cena: 700 zł, prowadzenie: Anna Choińska. Celem jest przedstawienie
ważnego, dodatkowego, narzędzia w pracy indywidualnej z klientem odnośnie tzw. przerwanego
pierwotnego nurtu ku Rodzicom.
•

Możliwość udziału w promocyjnej cenie w dwóch wybranych modułach szkoleniowych w
ramach rozwoju osobistego oraz zawodowego dla osób, które zakończyły certyfikatem Szkołę
Nowych Ustawień!

Wychodząc naprzeciw Uczestnikom wcześniejszych Edycji Szkoły proponujemy Wam udział w dwóch
wybranych modułach szkoleniowych ( za wyjątkiem grupy polsko – niemieckiej oraz modułu odnośnie
TMT Prekop) w promocyjnej cenie 1100 zł / 6 dni szkoleniowych ( moduł). Cena regularna: 1400 zł.
Dodatkowo, po zakończeniu obydwu części, wystawimy Zaświadczenie z podpisem prowadzącego oraz ze
szczegółowym opisem tematyki modułu

