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| Institut für STILLES

FAMILIENSTELLEN

oraz

HELLINGER TEAM POLSKA
zapraszają na

metodą BERTA i SOPHIE HELLINGER
HELLINGEROWSKA Szkoła Życia

etap I + etap II
Wrocław - Warszawa - Poznań - Gdańsk
Każdy moduł można rezerwować osobno. Nie ma konieczności udziału w modułach według kolejności chronologicznej. Tym samym można
dołączyć w każdym momencie trwania zajęć, albo zapisać się tylko na jeden wybrany moduł. Certyfikat otrzymują jednak ci, którzy zbiorą
7 zaświadczeń z 7 różnymi tematami modułów oraz.

Prowadzenie:

Gerhard Walper
Dyplomowany pedagog, terapeuta i nauczyciel w ramach Szkoły Berta Hellingera, wykładowca
na Uniwersytecie Jeana – Monnet w Brukseli, terapeuta pracy z ciałem oraz ałożyciel i kierownik
Instytutu Ustawień Rodzin - Taunus Institut, referent na licznych konferencjach
specjalistycznych. Ustawienia rodzin prowadzi od 1992 roku. Jest jednym z wykładowców z
zakresu ustawień rodzin w Międzynarodowej Szkole Hellingera.Obecnie jest jednym z
najbliższych współpracowników Berta Hellingera, nauczającymNowych Duchowych Ustawień
Rodzin oraz Porządków Sukcesu w życiu prywatnym i zawodowym.

Organizacja: Hellinger Team Polska
Anna i Robert Choińscy
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zakończone certyfikatem

Instytutu Ustawień Systemowych Taunus
oparte na zasadach

Szkoły Ustawień Berta i Sophie Hellinger
Hellingerowska Szkoła Życia
Szkolenie składające się z 7 modułów po 6 dni

Motto





ciche Ustawienia Rodzin
idąc ku głębi w skupieniu
jasno formułując istotę rzeczy
wychodząc ponad to, co
wypowiedziane i ponad morale i
osądy
 działając w służbie miłości i
pojednania
 dla odważnych!

ISTOTA KSZTAŁCENIA
Wprowadzenie do teorii i praktyki nowych, cichych ustawień rodzin, prowadzonych przez Berta Hellingera
Hellinger sciencia®: porządki miłości - działanie różnych sił w zależności od sumienia - duchowe pola,
duchowe granice - ruchy Duszy i ruchy Ducha - porządki w ramach organizacji i w ramach systemów relacji i
związków -porządki sukcesu, kierowania i te panujące w przedsiębiorstwach - służyć i zasługiwać - podążanie
za Duchem - ciche, duchowe ustawienia rodzin: rozwiązania wychodzące daleko poza to, co wypowiedziane porządki pomagania - pomaganie bez syndromu wypalenia - systemowe współodczuwanie - pomaganie i
pozostawianie - poziom duchowy: miłość zwrócona ku wszystkim i wszystkiemu bez konieczności mieszania
się w to, co jest - działanie poprzez zgodę - miłość ku wszystkim ludziom takim, jacy oni są - miłość
wypływająca poza rozróżnianie między tym, co "dobre", a tym co "złe" Wprowadzenie do praktyki cichych
ustawień, metodologiczny sposób postępowania, różnorodne aspekty metody i ćwiczenie pozwalające na
"oddawania się" prowadzeniu przez Większą Siłę. Ustawienia pod superwizją i ćwiczenia praktyczne, które
wspierają zmiany własnej drogi zawodowej.

www.hellingerpolska.pl | www.stilles-familienstellen.de

Strona 2

Gerhard Walper  Hellinger Team Polska  Szkołę Nowych Ustawień Rodzin

CELE KSZTAŁCENIA
Celem kształcenia jest poznanie i zrozumienie samej metody oraz duchowej postawy potrzebnej zarówno w
ustawieniach rodzin, jak też w innych systemach relacji i związków (teamy, pole zawodowe, organizacja) jak i
związanych z nimi sposobów postępowania medytacje, ćwiczenie skupienia, krótkie interwencje
terapeutyczne) pozwalających na doświadczanie, obserwację i udział w roli reprezentanta. Wspólne
doświadczenia zostaną pogłębione na konkretnych przykładach z własnej praktyki, tak by w trakcie trwania
szkolenia można było zacząć samodzielnie dokonywać ustawień w grupach ćwiczeniowych.
Metodologiczny sposób postępowania i działanie porządków miłości oraz porządków życia objaśnione zostaną
na konkretnych przykładach. W centrum znajdzie się przede wszystkim nauka samej techniki i rozumienia
dynamik. Tak samo ważne jest też poznanie postawy fenomenologicznej, podczas której terapeuta uczy się
wczuwania w klienta, jego miłość i system relacji i związków. Pozwala mu to posiąść umiejętność ?oddania
się" w służbę jakiejś większej sile z całym jego doświadczeniem, bez zamiarów, lęku i w pełnym zaufaniu
fenomenom
takim
jak
Ruch
Duszy
oraz
działanie
Duchowej
Siły.
Chodzi również o poznanie granic i porządków pomagania, tak aby profesjonalni terapeuci mogli w pełni
rozwinąć swoje działanie i aby ich praca nie zakończyła się syndromem wypalenia. To inne pomaganie
wymaga wycofania się i włączenia tylko wtedy, kiedy sytuacja i los klienta na to pozwalają i tego wymagają.
To jest pomaganie i miłość pozostające w harmonii.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE
Podstawowa wiedza na temat nowych ustawień rodzin oraz duchowa postawa jest nie tylko pomocna w sferze
zawodowej, ale też daje możliwość poszerzenia własnego profesjonalnego działania. Jednak również w życiu
prywatnym wglądy na temat ustawień mogą być pomocne na różnych płaszczyznach. Stąd szkolenie otwarte
jest zarówno dla tych, którzy zainteresowani są wykorzystaniem zdobytej wiedzy w życiu zawodowym, jak i
dla osób szukających możliwości osobistego rozwoju: w związku z partnerem, w swojej rodzinie i pracy.

Szkolenie skierowane jest tym samym do
Doradców zawodowych i terapeutów: czynni zawodowo psychoterapeuci, psychologowie, doradcy w
firmach, coache, współpracownicy ośrodków doradczych, doradcy socjalni, mediatorzy, sędziowie, prawnicy,
księża, pastorzy.
Osoby pracujące w zawodach związanych z leczeniem i uzdrawianiem: lekarze,
uzdrowiciele, ergo terapeuci oraz inne osoby zajmujące się zdrowiem.
Zawody związane z pozycją kierowniczą: w przedsiębiorstwach, w instytucjach psychologicznych,
pedagogicznych oraz politycznych: przedsiębiorcy, menedżerowie, kierownicy kancelarii, prywatnej praktyki
oraz zarządzający większymi grupami osób, dyrektorzy przedszkoli, ośrodków opiekuńczych, szkół, domów
dziecka, dyrektorzy ośrodków doradczych i instytucji społecznych. Zdobędą oni zarówno wiedzę związaną z
pracą w organizacjach czy też tą dotyczącą kierowania, ale też otrzymają osobistą pomoc w celu rozwoju
własnych kompetencji kierowniczych.
Zawody socjalne i pedagogiczne: wszystkie zawody związane z wychowaniem, kształceniem osób
dorosłych, pracą socjalną, pomocą rodzinie, pracą z ludĄmi starymi oraz doradztwem socjalnym.
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Zawody artystyczne i muzyczne: pozyskanie większej głębi w celu wykorzystania jej do rozwoju własnego
talentu, pomoc w rozwiązaniu własnych problemów prowadzi do zwiększonej kreatywności i silnej potrzeby
tworzenia, co przyczynić się może w dużym stopniu do uwolnienia się od twórczych blokad i wewnętrznej
pustki.
Osoby prywatne zainteresowane rozwojem osobistym oraz wzajemnym wzrastaniem w relacjach
partnerskich, związkach, w rodzinie i na płaszczyĄnie zawodowej: mogą Państwo szkolenie to wykorzystać w
celu zdobycia osobistych wglądów i lepszego zrozumienia sił mających wpływ na nasze relacje, związki i na
naszą rodzinę. Już najbardziej podstawowa wiedza może mieć zbawienny wpływ zarówno na nasze stosunki z
innymi, jak i z naszą rodziną oraz na nasze życie zawodowe.
Wcześniejsze zajęcia pokazały, że dzięki udziałowi w szkoleniu wiele osób odkrywało na nowo swoją drogę
zawodową, gdyż znajdowali się oni w takim momencie swojego życia, który wymagał od nich pewnych
decyzji. Zyskane impulsy pozwoliły na nowy początek, na samodzielność, lepsze radzenie sobie z wyzwaniami
albo na zwalczenie chronicznych stanów przemęczenia, przeciążenia i wypalenia.

TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW
SZKOLENIOWYCH:
Każdy moduł można rezerwować osobno. Nie ma konieczności udziału w modułach według kolejności
chronologicznej. Tym samym można dołączyć w każdym momencie trwania zajęć, albo zapisać się tylko
na jeden wybrany moduł. Certyfikat otrzymują jednak ci, którzy zbiorą 7 zaświadczeń z 7 różnymi
tematami modułów oraz wpłacą pełną kwotę za każde spotkanie.

Modul

Wprowadzenie cz. 1 „Ojciec i Matka”

Porządki miłości, przyjąć życie od rodziców, pojednanie i uzdrowienie naszej relacji z matką i z ojcem, przerwany
pierwotny ruch ku (Nowe Ustawienia według Berta i Sophie Hellinger a Terapia Mocnego Trzymania według Prekop),
rozróżnianie uczuć ( pierwotne, drugorzędne, meta-uczucia), trzy rodzaje sumienia (osobiste, kolektywne, duchowe) i
sposoby jego działania, otwarcie się na ludzi takich, jacy oni są – zgoda na życie takie, jakie ono jest

Modul

„Szkoła Miłości w Rodzinie wg Jiriny Prekop”

Będzie to moduł 2: Pojednanie z Rodzicami w wizualizacji według etyki Jiriny Prekop Celem jest przedstawienie ważnego,
dodatkowego, narzędzia w pracy indywidualnej z klientem odnośnie tzw. przerwanego pierwotnego nurtu ku Rodzicom |
cena: 700 zł

Modul

Wprowadzenie cz. 2 „Relacja partnerska”

Dynamika w parach, porządki miłości i życie w związku, stać się mężczyzną w strefie wpływów ojca, stać się kobietą w
strefie wpływów matki, miłość jako służba w przekazywaniu dalej życia, śmierć dziecka, aborcja, bezdzietność, rodziny
typu „patchwork” oraz wcześniejsi partnerzy, porządki prowadzące do pokoju, dobre rozstanie, wzrastając przy sobie,
miłość i rezygnacja, relacja partnerska i los, miłość i więĄ wychodzące ponad partnerem: uwikłania w rodzinie partnera,
zaburzenia seksualne, pary homoseksualne, miłość i pożegnanie, rozstanie i śmierć, duchowa miłość do partnera

Modul

„Pomoc rodzicom i ich dzieciom – Praca indywidualna cz. 1”

Podstawowe zasady miłości między rodzicami i dziećmi, aborcja, strata dziecka oraz skutki dla żyjącego rodzeństwa, rząd
rodzeństwa, ustawienia rodzin z dziećmi obciążonymi – problemy w szkole, uzależnienia. Praca indywidualna I: granice i
możliwości, setting w pomieszczeniu, materiały pomocnicze: figurki, kartki papieru, krzesła itp., medytacje, wewnętrzne
ustawienia, klient jako reprezentant, wczuwając się w matkę, ojca, partnera, dziecko
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Modul

„Miłość, choroba i uzdrowienie”

Sumienie, porządek a choroba, uzdrowienie, ciało a dusza, miłość, która powoduje chorobę, miłość, która uzdrawia,
dynamiki rodzin w depresji, uzależnieniu, psychozie, miłość do ofiar i sprawców, choroba jako ukryta agresja i śmierć –
rak, choroby autoimmunologiczne, choroby zagrażające życiu, - zrządzenia losu i wypadki, choroba jako duchowy ruch ku
rozwiązaniom w obrębie pola rodziny, choroba ambasadorem głębszego zdrowia ( Bert Hellinger), upośledzenia fizyczne i
duchowe, choroba a los. w pomieszczeniu, materiały pomocnicze: figurki, kartki papieru, krzesła itp., medytacje,
wewnętrzne ustawienia, klient jako reprezentant, wczuwając się w matkę, ojca, partnera, dziecko

Modul

Wprowadzenie cz. 3 „Konflikt i miłość”
Polsko – niemiecka grupa szkoleniowa

Pojednanie między jednostkami, konflikty a miłość w relacjach, rodzinach, w dniu powszednim, w zawodzie, Pokonać tzw.
dobre sumienie, odnaleĄć wewnętrzny pokój, przyjąć do swojej duszy to, co złe i odrzucone, otwarcie się na
wszechobejmującą świadomość i miłość, która nie wyklucza, pojednanie ponad granicami: to, co pozwala się wojnie w
duszy zakończyć, współodczuwając z wrogami, ból, który jedna, rezygnacja z pokuty i zemsty, zgoda na los, przemoc i
nieprawość, ofiary i sprawcy, pokój w królestwie zmarłych, wyjść ponad granice narodu, religii, morale, osądów z miłością

Modul

„Inne pomaganie – Praca indywidualna cz. 2”

Porządki pomagania, pomaganie bez wypalenia, pomagać i zostawiać, systemowe współodczuwanie,, miłość do
wykluczonych i tych tzw. złych, superwizje ustawień, ustawienia grupowe, ustawienia systemów osób zajmujących się
pomaganiem, ustawienia rodzin w pracy socjalnej i szkole, interwencje w ramach pomocy rodzinie, doradztwo w sprawach
uzależnień, adopcje, domy opieki, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, zostawić rodziców z miłością, Praca indywidualna
II: ustawienia prowadzone przez uczestników szkoły pod superwizją

Modul

„Porządki sukcesu. Prowadzenie firmy”

Kierowanie, porządek pierwszeństwa oraz poszanowanie, ustawienia organizacyjne, coaching i doradztwo przy pomocy
ustawień, mobbing oraz słabe strony kierowania firmą, w jaki sposób spełnia się prowadzenie firmy (przedsiębiorstwa),
zawód a powołanie, zasłużyć a zarobić, długi jako ukryte dynamiki winy w rodzinie, duchowe ustawienia rodzin:
prowadzony przez coś większego, ustawienia pod superwizją

Modul S U P E R W I Z J A / Praca indywidualna cz. 2 / praktyka konstelacje



proponujemy następujące NOWOŚCI :

Pracy indywidualnej
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.
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Certyfikatem etap II

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) w promocyjnej cenie 1300 zł / 6 dni szkoleniowych ( moduł).
Cena regularna: 1600 zł. Dodatkowo, po zakończeniu obydwu części, wystawimy Zaświadczenie z podpisem prowadzącego
oraz ze szczegółowym opisem tematyki modułu.

Bliższe informacje: Anna Choińska, tel. 501 49 27 47
Zgłoszenia: http://www.hellingerpolska.pl/szkola_taunus_5.php
Przed każdym modułem ukazywać się będzie formularz zgłoszeniowy.
Można też dokonać zgłoszenia wysyłając informację na adres biura:
biuro@hellingerpolska.pl.

Tylko zgłoszenia drogą elektroniczną będą wpisywane na listę Szkoły. Ostatecznym potwierdzeniem udziału
będzie wpłata zaliczki. W wyjątkowych sytuacjach zawsze prosimy o kontakt osobisty.
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