Káosz vagy Rend
Gyerekként sok-sok történést nem értünk,
de nem kifejezetten azért, mert még
fiatalok vagyunk, hanem mert általában
nem kapunk EGY-értelmű magyarázatokat
a felnevelő környezettől. Megtudhatod
miért zajlik ez így világszerte, és te hogyan
léphetsz ki ebből a bizonytalanságot
eredményező körből.

Tinédzser
napok

Különleges, izgalmas,
leplezetlen nézőpontrendszer,
az emberi működésről

PROGRAMSOROZAT

Elfogadottság, magabiztosság,
értékesség
Minden ember vágya e három
tulajdonság,
mégis
kevesen
mondhatják mindet magukénak.
Vajon mi lehet az oka, hogy
gyermekként nem ezeket a
tulajdonságokat erősítik bennünk a
felnőttek? Erre a kérdésre adott
válaszok megértése, elősegíti a Te
hármasod erősödését.

Az vagyok amilyen tulajdonságokkal jelenleg bírok?
Ha tudod, hogy milyen módon alakulnak ki a ránk jellemző
vonások, viselkedésformák, reakciók, fölébred benned a
kíváncsiság, hogy ki is lehetsz valójában. Sokkal érdekesebbé,
tartalmasabbá, biztonságosabbá, irányíthatóbbá és ezek által
élvezhetőbbé válik az élet, ha fölfedezed valódi képességeid.

ŐSZINTE
ÉRTHETŐ
LOGIKUS
GYAKORLATIAS
BIZTOS BÁZIST ADÓ

Kulcsok a működésünk
alapvetéseiről,
melyekkel teljesen más
alapokra építheted az
életed

Miért nehéz időszak a kamaszkor?
A nehézsége nem csupán a biológiai változásokban rejlik, sőt ezek
nem is jelentenének gondot, ha maga a folyamat
alapértelmezése és léte érthető, kulturálisan és érzelmileg
elfogadott és támogatott volna. Ha ez az időszak a kiteljesedés,
megvalósítás, teljessé válás értékes folyamataként élne bennünk,
akkor a valódi felnőtté válás nemes feladatairól, kihívásairól és
örömeiről szólhatna. Ezzel erősítve értékes emberi
tulajdonságainkat a valódi felnőttségig.

Mi is a felnőttség,
ki számít felnőttnek?
Sajnos ez sok esetben csak életkor
függvénye.
Szempontként
még
hozzájönnek a különböző szerepek,
pozíciók (szülő, munkavállaló, vezető,
sportoló, férj, feleség stb.), a
társadalmilag elismert tanulmányok,
elért eredmények. Az érzelmi érettség
felnőtt szintje nem szerepel ezek között
a szempontok között. Emiatt egy hibás
meggyőződés alakul ki bennünk, egy
érzéki csalódás arról, hogy ki számít
felnőttnek. Ez a megtévesztés nagyon
sok kérdést és nehéz helyzetet teremt.
Ismerd meg, hogy is működik ez!

Akkor miért nem így történik?
A válasz a működésünk törvényszerűségei
mentén egyszerű, mégsem könnyű a
következmények súlya miatt. Ami lényeges
azonban, hogy a helyes egyéni nézőpontunk,
meggyőződésünk határozza meg elsősorban,
mit ad majd számunkra ez az időszak.

Megértő, támogató közösség
Vágysz olyan emberek társaságára,
•

akik között az lehetsz, aki vagy,

•

akikkel őszintén megbeszélheted bármilyen téged foglalkoztató
kérdésedet,

•

ahol az önmagadról való ismeretszerzés a számodra fontos, aktuális
élethelyzetek témáin keresztül történik, így egy izgalmas,
megértéseket adó felfedezésben lehet részed,

•

akikkel a tanulás, a gyakorlatban való alkalmazás folyamata is egyben,

•

ahol megtapasztalhatod az emberi kapcsolódások egy másfajta
minőségét?

Tarts velünk,
ha van kedved ezekhez a közös
beszélgetésekhez, játékokhoz,
túrákhoz, melyeken keresztül
megismerheted az ember
működésének természetét egy újszerű
nézőpontból, és szeretnéd

megtalálni a válaszaidat és
megoldásaidat a benned
munkálkodó kérdésekre!

Kulcsok a működésünk
alapvetéseiről,
melyekkel időtálló,
megbízható alapokra
építheted az életed

Ki is vagyok?
•

Szeretnéd megérteni saját
és mások
megnyilvánulásait?

•

Kíváncsi
vagy,
hogyan
működnek az érzelmeinket,
viselkedéseinket
irányító
folyamatok?

•

Akarod tudni, hogyan
vehetnél részt ebben az
irányításban?

A rendezvénnyel
kapcsolatos
információk
Ehhez az időszakhoz szeretnénk segítséget
nyújtani a TINÉDZSER NAPOK
programsorozattal, ahol a résztvevők által
hozott témákról szóló közös
beszélgetéseken, játékokban,
tevékenységekben szerzett tapasztalatokon
keresztül adjuk át a Kulcsok tanfolyam
ismeretanyagát, számukra használható
formában, a négy évszak iskolaszüneteiben
szervezett több napos alkalmak során.

A belső Én szépségeinek, mélységeinek és
biztonságának megtapasztalásához a programban
helyet kapnak Antal Kata vezetésével, a Kokas
pedagógia zenés, szelíd foglalkozásai.
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A programra a 14-20 éves
korosztály jelentkezését várjuk.
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Szállás:
1.
2.

a faluházban közös szállás,
igény szerint az Aranykakas Panzióban Pétervásárán
(saját költségen 6000Ft/fő/éj, 2 ágyas szobákban)

Étkezés: teljes ellátás
Tárgyi kellékek: a foglalkozásokhoz minden eszközt
biztosítunk

Csoport
létszám:
Max. 10 fő

Részvételi díj:
55.000 Ft

