
Kedves érdeklődő barátunk, 
 
Szeretnénk Téged és/vagy barátaidat meghívni az alábbi képzésre, amely valamikor rég bennünket 
is elindított a személyes és tudatos, tapasztalásokra épülő fejlődés útján. 
Néhány barátunk kérésére és a felmerülő igényekre válaszként indítjuk ismét a képzést, mely 
egyúttal a hazai és nemzetközi találkozásokhoz, társas foglalkozásokhoz is belépőt jelent. 

 

  Co-counselling - Önsegítő,  társsegítő módszer 
  
A társas tanulás célja, hogy a résztvevők egy 39 órás alapkurzus   
során elsajátítsák az 1970-s évek óta élő és aktív önsegítői és 
kölcsönös támaszadói készségeket elmélyítő módszert. 
Magyarországon 1985-86. óta elérhető, a nemzetközi hálózat 
szerves tagjaként működő, támogatói közösség.  
A co-counselling alapok elvégzése után  

 

 
1.megerősödik mély odafigyelésed önmagadra és másokra 
2.az asszertív kommunikációhoz alapvetően szükséges önreflexiód és érzelmi intelligenciád  
3.a páros  és csoportos munka szerkezete tisztább és erősebb énképhez vezet, amely társul a 
spirituális fejlődést szolgáló éberség és megfigyelő, meditatív, reflektáló éned kibomlásában is 

4. résztvehetsz egy évenkénti, nemzetközi találkozón, ( CCI ), amely gazdagíthatja személyes 
kompetenciádat  

 a támaszadás, a konzultáció, a coaching, tanítás és vezetés terén 

 az önreflexió, az érzelmi intelligencia és az önértékelés terén, 

 sőt ehhez egy elkötelezett támaszcsoportot és módszertant is kapsz 

 Alkalmazható:                                   

 személyes fejlődésed egy támogató közösségben történő folyamatos 
gazdagítására, 

 segítői foglalkozás során egy értő társ támogatásával önreflexióra, 

 szakmai műhelyek belső, közösségi terek erősítésére, minden támaszadó, segítői 
foglalkozásban ( tanár, pszichológus, mentálhigiénés szakemberek, gyógyítók,), közösség és 
szervezetfejlesztők, coachok és facilitátorok, stb.  

A képzés szervesen kapcsolódik és moduláris alapon elfogadjuk a SOL Intézet Sol TT coach- és 
facilitátor képzési programjában. 

 
Vezeti: a Védőháló-Co-Counselling Alapítvány  CoCo közössége által jóváhagyott coco tanár 

Időpont: a Facebookon és Itt az Aktuális programok alatt megtalálod   
Jelentkezés: cocohungary@gmail.com 
 
Díjazás a coco szellemiségének megfelelően: 32.000-45.000 HUF között, melyből 5.000 Ft 
regisztrációs díj és természetesen a min.díjazás feletti összeg a fizetni nem tudókat, 
ösztöndíjat kérőket segíti. A lényeg, hogy mindenki, aki akar a közösségi adományok 
és barter felajánlások által itt lehessen és tanulhasson velünk együtt.  

    
Az alapozó képzés nyitott régi és készségeiket felidézni kívánó coco-soknak is, 
természetesen féláron. Ha te saját magad szeretnéd felfrissíteni a coco ismereteidet 
és/vagy tudsz olyanokat, akik érdeklődnek...örömmel várunk a társas fejlődés 
műhelyünkben is. 

http://www.cciwns.com/
https://www.facebook.com/events/441868922536742/

