Η Φσηεηλή Ύπαξμε ηνπ Παηδηνύ

Χξώκα Επηηπρίαο ζηε Σρνιηθή Χξνληά
Εξγαζηήξη
Λόγνη Δεκηνπξγίαο ηεο Σεηξάο Εξγαζηεξίωλ «Η Φωηεηλή Ύπαξμε ηνπ Παηδηνύ»
• Τν Pure Colour γλωξίδεη όηη ην θάζε παηδί είλαη έλα κνλαδηθό θωηεηλό αζηέξη, εθνδηαζκέλν κε δπλαηόηεηεο,
ηαιέληα, ραξίζκαηα. Όζν αλαπηύζζεη ην δηθό ηνπ κνλαδηθό θωο, ηόζν πνην επηηπρεκέλν κπνξεί λα είλαη ζε
όηη επηιέμεη λα θάλεη, ηόζν πνην πνιύ ζα ραίξεζηε θαη ζα ζαπκάδεηε ηελ εμέιημε ηνπ, γηαηί ζα είλαη έλα ζαύκα
πνπ ζπκβαίλεη κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο…. Καζεκεξηλά!
• Εκείο ζην Pure Colour έρνπκε ζηα ρέξηα καο ηηο πνην απνηειεζκαηηθέο, αζθαιηζκέλεο, επράξηζηεο κεζόδνπο,
αμηνπνηώληαο επηζηήκεο όπωο ηε Χξωκαηνζεξαπεία θαη ην NLP, γηα λα δηαζθαιίζνπκε απηή ηε Φσηεηλή
Εμέιημε Τνπ θάζε μερωξηζηνύ παηδηνύ.
• Έηζη έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηε εμεηδηθεπκέλε ζεηξά εξγαζηεξίωλ «Η Φωηεηλή Ύπαξμε ηνπ παηδηνύ»
Κάλνληαο αξρή ζε απηή ηε Σρνιηθή Χξνληά κε ην εξγαζηήξην «Χξώκα Επηηπρίαο ζηε Σρνιηθή Χξνληά»

•

Γηα λα κάζεηε πνην πνιιά γηα ηε εθπαηδεύηξηα, πξνπνλήηξηα δωήο θαη δεκηνπξγό ηωλ εξγαζηεξίωλ,
Έιελα Χαηδεγεωξγίνπ, κπνξείηε λα επηζηεθζείηε ηνλ πνην θάηω ζύλδεζκν
http://www.purecolour.eu/greek/profile.html
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Χξώκα Επηηπρίαο ζηε Σρνιηθή Χξνληά
Εξγαζηήξη – Γηα παηδηά 6-12 ρξόλωλ
Τα παηδηά ζε απηό ην πξώην εξγαζηήξη ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ επθαηξία
λα κάζνπλ:
•Πώο λα απνβάιινπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο & ζηξεο
•Πόζν κνλαδηθά θαη μερσξηζηά είλαη, απνθηώληαο πνην πνιιή απηνπεπνίζεζε
•Πώο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο κνλαδηθέο δπλαηόηεηεο ηνπο αθόκε πεξηζζόηεξν
•Πώο λα είλαη πην δπλαηνί θαη έηνηκνη γηα ηελ θαηλνύξηα ζρνιηθή ρξνληά
•Πώο λα αληηκεησπίδνπλ επνηθνδνκεηηθά ηελ θάζε ηνπο κέξα
•Πώο λα καζαίλνπλ από ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα εμειίζζνληαη
•Πώο λα επηθνηλσλνύλ πνην επνηθνδνκεηηθά
•Πώο λα αλαιάβνπλ πνην πνιιή επζύλε γηα ηε δηθή ηνπο κνλαδηθή ύπαξμε!
•Πώο λα απαζρνινύλ πνην δεκηνπξγηθά ηνλ εαπηό ηνπο, θαη λα ηνικνύλ θαηλνύξηα
βήκαηα
Απηά είλαη θάπνηα από ηα ζέκαηα κε ηα νπνία ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνύλ , κέζα
από ρξώκα, παηρλίδη, ζεηηθή δηάζεζε, νκαδηθέο αζθήζεηο

09 Οθησβξίνπ 2010, Σαββάην, ώξα έλαξμεο 3.00κ.κ.-6.30κ.κ., ζην American
Academy Cafeteria, Λάξλαθα
Εθπαηδεπηήο

Έιελα Χαηδεγεσξγίνπ
Colour Life Coach TM, Colour Counselor and Healer, Licensed NLP Master Practitioner,
MPIWOC

Γηα πιεξνθνξίεο θαη Δειώζεηο ζπκκεηνρήο:
+357 99616773 info@purecolour.eu
Κξαηήζηε ηε ζέζε ζαο κέρξη 07/10/10

Επέλδπζε €25
Σπκκεηνρή ζην

Σπκπεξηιακβάλεη
ηξίωξν εξγαζηήξην
θαη δηάιεηκκα ηωλ παηδηώλ κε ζλαθ
θαη ρπκό κε θξέζθα θξνύηα θαη
ιαραληθά,
*κηα ηδηαίηεξα ρακειή ηηκή γηα
εξγαζηήξηα απηνύ ηνπ επηπέδνπ θαη
απνηειεζκαηηθόηεηαο,
γηαηί
πξαγκαηηθά ζέιω λα δώζω ηελ
επθαηξία ζε θάζε παηδί λα έρεη ην
όθεινο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ
Μαζαίλνληαο γηα ην Χξώκα
Μηα θαη ηα πάληα βνεζνύλ ζην λα
δεκηνπξγήζνπλ ηα παηδηά ζεηηθέο θαη
ρξήζηκεο ζπλήζεηεο, έρω επηιέμεη θαη
ν ρπκόο πνπ ζα πξνζθεξζεί, κηα θαη
ην ρξώκα είλαη κηα ελέξγεηα δωηηθήο
ζεκαζίαο πνπ βξίζθεηε παληνύ, θαη ην
θάζε ρξώκα έρεη ηε δηθή ηνπ πνηόηεηα,
λα πεξηιακβάλεη θξνύηα θαη ιαραληθά
πνπ λα έρνπλ πνξηνθαιηά ελέξγεηα,
κηα θαη απηό είλαη έλα ρξώκα πνπ
δίλεη
ελέξγεηα,
αιιά
θαη
ζπλαηζζεκαηηθή επεμία θαη ραξά.

