KAIP GERIAU SUTARTI SU SAVIMI IR KITAIS?
Kviečiame VASARIO 22-24 D. į seminarą, kurį ves lektorius iš Danijos Erik Lemcke,
asistentė Jolanta Lipkevičienė
Kaip patobulinti gyvenimo įgūdžius, kaip efektyviau veikti žmonių grupėse,
komandose, bendruomenėse?
Seminaras bus verčiamas į lietuvių kalbą, išduodami kvalifikaciniai pažymėjimai.
LEKTORIUS:

2017m.duomenimis Erik Lemcke patekęs į 50-dešimtuką geriausių
pasaulio lektorių. Turi ilgametę patirtį su žmogiškaisiais ištekliais pasaulinėje IBM
kompanijoje.
Socialinės Ekologijos dėstytojas ir konsultantas, aktyviai dirbantis jau nuo 1987 metų.
Erik Lemcke darbas pagrįstas Bernard'o Lievegoe'o holistiniais ir dvasiniais metodais
žinomais kaip socialinė ekologija.
Erik Lemcke turi Roskildės universiteto socialinio verslumo magistro laipsnį ir 2001aisiais kartu su kitais pasaulio visuomeninkais įsteigė tarptautinę organizaciją
GLOBENET3, orientuotą į pilietinės visuomenės vaidmenį kuriant tvarias
bendruomenes ir demokratinį atsinaujinimą.
Jis yra vienas iš iniciatorių Transision movement judėjimo Danijoje ir sertifikuotas
"Transition" treneris.
➡️ KADA : 2019m vasario 22-24d.
22d. 16.00 - 19.00 val.
23d. 9.00-17.00 val.
24d. 9.00-17.00 val.
➡️ VIETA: Kauno r. “Žalioji gamtos mokykla”, Smiltynai, Agnapolio g. 18 (nuo
Kauno m. centro apie 12km). Ypatingame iš avies vilnos ir medžio apvaliame name.
➡️ Organizatoriai:
Socialinės veiklos asociacija ,,Šviesos kampelis”;
Partneriai: VšĮ“ Žalioji gamtos mokykla“

➡️ KAINA už trijų dienų seminarą registruojantis:
*iki 2019 sausio 31d – 100€;
*nuo 2019 vasario 1d. – 120€
Registracija patvirtinama kai sumokamas 30€ avansas;
➡️ NUOLAIDOS: dalyvavę „Šviesos kampelio”, „Žaliosios gamtos mokyklos” ar
Jolantos Lipkevičienės seminaruose galite gauti nuolaidų kuponą. Prašom rašyti
kontaktais, datą, kada ir kokiame renginyje dalyvavote :
jolantavertybes@gmail.com
tel: 860081221
➡️ Duomenys apmokėjimui:
Asociacija "Šviesos kampelis“
Įm. kodas 300625407
Swedbank A/S: LT617300010134460940
su nuoroda „už seminarą“.

️📧 Kontaktai registracijai:
el.p. sviesoskampelis@gmail.com
tel. 860081221 Jolanta
861158183 Indrė
✅ Šiame seminare daugiausia dėmesio skiriama bendravimo pagrindams tobulinti,
efektyviau veikti žmonių grupėse, komandose, bendruomenėse. Kaip socialinės
ekologijos pagrindai gali pakeisti jūsų gyvenimą?
✅ Jei jus domina požiūris kaip lengviau priimti jums su kitais vertingus darbo būdus,
tai šis seminaras suteiks jums pagrindinius principus, kaip pagerinti jūsų santykius su
kitais asmenimis, verslu ir asmeniniu gyvenimu.
✅ Šiame seminare bus prieita prie šaknų iš kurių išplaukia tarpusavio santykių būdai.
Šį kartą lektorius Erikas Lemcke žengs dar vieną žingsnį giliau, palyginus su jo
anksčiau vestais seminarais.
Jūs gausite galimybę ištirti, kaip gerai galite klausytis ir suprasti kitus asmenis. Jūs
taip pat susidursite su savo juodomis dėmėmis ir jų pasekmėmis bendraujant su kitais
asmenimis. Tokiu būdu galėsite suvokti, ar yra tam tikrų elgesio aspektų, kuriuos
reikia keisti.
✅Naudojami modeliai yra pagrįsti holistiniais principais, kuriuos pateikia Bernardas
Lievergodas ir "Lex Bos" iš Olandijos, ir yra šaknys Antroposofijoje.

✅Šio seminaro tikslas įduoti labai praktiškus dalykus, bei suteikti šiek tiek peno
mintims. Bus pateiktas įvadas į dvasinį mokymosi kelią, kuris gali būti įdomus tiems,
kurie nori tobulėti dvasiškai.
➡️ Šis seminaras yra svarbus:
✔️ Tėvams;
✔️ Pedagogams( mokyklų ir darželių);
✔️ Verslo ir ne pelno organizacijų atstovams;
✔️ Aktyvistams;
✔️Visiems, kurie nori patobulinti savo žinias ir įgūdžius dirbdami kartu su kitais;
✔️ Asmenims besidomintiems dvasiniu mokymosi keliu ir asmeniniu tobulėjimu.
JEI KARTAIS NEBEŽINAI KAIP SUSIKALBĖTI SU ŽMONĖMIS IR IEŠKAI
ATSAKYMŲ - SUSITIKIME, RASIME ATSAKYMUS KARTU.

