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ROCZNE STUDIUM POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY

Cześć, dzisiaj w ramach poświątecznej przypominajki, zachęcamy do sprawdzenia
aktualnej oferty Leance. Na stronie www znajdziesz wszystkie wydarzenia, które

mamy już zaplanowane na kwiecień, maj i czerwiec. A poniżej przedstawiamy
kolejną edycję Studium NVC.

Studium NVC

Zapraszamy na 5 edycję Studium NVC – rocznej podróży w głąb siebie i w głąb
swoich relacji, do miejsca spokoju i równowagi, do miejsca akceptacji i przyjęcia
daru życia.

Dowiedz się więcej

Harmonogram

1. 02-03.10.2021 Zobacz Twoje wewnętrzne piękno – wstęp do NVC - Beata Hołtyń,
Piotr Hołtyń

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f62306c357535
https://leance.org/wydarzenia/lista/?tribe_paged=2&tribe_event_display=list
https://leance.org/uslugi/
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https://leance.org/wydarzenie/studium-nvc/


2. 13-14.11.2021 Rozpocznij dialog ze światem i otwórz się na innych - Marta
Kułaga

3. 11-12.12.2021 Pokochaj swojego szakala – kon�ikty wewnętrzne i budowanie
kontaktu ze sobą
- Dominika Jasińska

4. 05-06.02.2022 - Zaproś szakale do stołu – odkryj piękno kon�iktu – Magda
Leszczyńska

5. 19-20.-3.2022 - Przytul swoją złość – wewnętrzna transformacja – Aga Rzewuska-
Paca

6. 07-08.05.2022 - Usłysz swoje ciało – NVC w ciele – Magda Sendor

7. 04-05.06.2022 - Uwolnij się od własnych schematów – praca z przekonaniami –
Asia Nowicka

Studium NVC - II Rok

Kontynuacja rocznego Studium NVC to okazja do odkrycia swojej mocy. Czasem
ukrytej pod bezsilnością, zakopanej pod poczuciem winy. Mocy płynącej z
wdzięczności i wspólnego przewodzenia. Podczas zjazdów drugiego roku
studium łączymy się ze swoją mocą, aby móc wnieść ją do świata i stać się
częścią realnej zmiany społecznej.

Drugi rok Studium skierowany jest do osób, które ukończyły 1. rok Studium NVC
lub mają za sobą co najmniej 10 dni szkoleń z certy�kowanymi trenerami.

Dowiedz się więcej

https://leance.org/wydarzenie/studium-nvc-ii-rok/
https://leance.org/wydarzenie/studium-nvc-ii-rok/
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Harmonogram

1. 09-10.10.2021 – Odkryj swoje miejsce mocy/Aga Rzewuska-Paca

2. 06-07.11.2021 – Bezsilny… czy pełen mocy – transformacja bezsilności /Beata i
Piotr Hołtyń

3. 04-05.12.2021 – Poczucie winy – od destrukcyjnej siły ku konstruktywnej energii -
Marta Kułaga

4. 12-13.02.2022 – Rozmowy naprawcze – Wypełnij złotem pęknięcie w relacji -
Magdalena Kosicka-Leszczyńska

5. 26-27.03.2022 – Współmocny Lider - Marta Kułaga

6. 09-10.04.2022 –Zmiana społeczna – odkrywanie swojego wpływu - Aga Rzewuska-
Paca i Magdalena Barańska

7. 28-29.052021 – Wdzięczność - droga do wewnętrznej mocy - Dominika Jasińska
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