Seminārs
ES UN MANA NAUDA
2019.gada 29. maijā
Plkst. 18.00 - 21.00
Ja varētu noticēt apgalvojumam, ka uz pasaules ir visa Jums nepieciešamā nauda, vai nebūtu interesanti uzzināt,
cik lielā apmērā un kā Jūs varat pie tās tikt? Vai zināt, KĀ nauda pie Jums atnāk un KUR un KĀ tā aiziet? Vai zināt,
CIK no tās naudas, kas pie Jums atnāk, Jūs pieņemat un cik atgrūžat? Nauda kā nauda ... ir tikai nauda, bet tajā
pašā laikā, viena veca, liela, varena sistēma. Un ir svarīgi, kā mēs pret to attiecamies - kādi ir mūsu pieņēmumi,
aizspriedumi un mūsu dzimtas “zīmogs” attiecībās ar to.

Semināra mērķis: Paplašināt nodarbības dalībnieku izpratni par to, kādas ir viņu ienākošās, izejošās naudas
plūsmas, cik apzinātas un kontrolētas ir šīs plūsmas un kādi ir objektīvie, subjektīvie un sistēmiskie faktori, kas
ietekmē to, kādas ir mūsu attiecības ar naudu un kas būtu darāms, lai tās uzlabotos.

Programmas saturs:







Nauda, kura pie manis atnāk un nauda, kura no manis aiziet.
Naudu es zaudēju, „izmetu vējā”, tērēju vai ieguldu?
Apgalvojumi, aizspriedumi, pārliecības par naudu, turību, bagātību, ko nesu sev līdz.
Kas ietekmē to, cik man ir nauda?
Sistēmas likumi un tās ietekme uz naudas plūsmu.
Manu vecāku, vecvecāku un dzimtas mantojums naudas jautājumos.

Mācību metodes. Neliela teorētiska informācija, diskusijas, sistēmiskās diagnostikas pēc Berta Helingera
metodes, darbs individuāli un grupās.
Pieteikšanās līdz 2019. gada 27. maijam pa e-pastu tiizalktis@gmail.com . Jautājumu gadījumā zvaniet +371
29 127 126.

Nodarbības cena: 30 EUR. Maksājums jāveic līdz nodarbības sākumam.
Rekvizīti maksājuma pārskaitījumam: Biedrība „Transpersonālās izglītības institūts”;
Reģ.Nr.40008213880; Konts: LV84HABA0551037967021. Ja Jums ir nepieciešams rēķins uz konkrētiem
rekvizītiem, lūdzu norādiet to pieteikumā.

Nodarbību norises vieta: Satekles iela 2C (iepriekš Dzirnavu 135), 3.stāvs.
Nodarbības vadītāja: ANDRA ŠULCE.
20 gadu pieredze korporatīvā biznesā vadošos amatos finanšu un biznesa atbalsta sfērā.
Sociālo zinātņu maģistra grāds un maģistra grāds ekonomikā.
Paralēli darba dzīvei beigusi ICF (International Coaching Federation) akreditētus kursus
„Līderis kā koučs”, kursu „Sistēmfemenoloģiskā pieeja un ģimenes izkārtojumi”
Maskavas Konsultēšanas un Sistēmisko risinājumu institūtā, Eneagrammas praktiķa
kursu.
Nogājusi divus Santjago ceļus – 2016.gadā Sanžanpjedeporta – Santjago 775 km un 2017.gadā Lisabona –
Santjago 630 km. Par pirmo ceļu izdota grāmata „Laiks doties ceļā. 775 km līdz Santjago”.
Pašlaik strādā idividuāli un grupās kā koučs, konsultē klientus viņiem svarīgos jautājumos, vada grupu
nodarbības. Šobrīd ir Transpersonālās izglītības institūta kursa „Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”
pēdējā gada studente.

Atsauksmes par kursu:
„Liels paldies par semināru! Interesanta un aktuāla tēma. Aktuāla, jo ļauj mūsu materiālajā pasaulē paraudzīties
uz galvenā materiālisma objektu "Naudu" no cita skatupunkta. Interesanta, jo, kā secināju semināra laikā, ir vēl
daudz neatklāta un nezināma par sevi, par naudu, par tās izveidoto sistēmu. Vēl vairākas dienas pēc semināra
tiek izdzīvotas pieredzētās sajūtas, pārdomātas atklāsmes, un rodas arvien jauni secinājumi.
Kārtējo reizi guvu apliecināju, ka pagātne, tagadne un nākotne ir cieši saistītas. Mūs veido mūsu senču pieredze,
savukārt mēs veidojam nākotnes pasauli.” – Karīna.
"Uz semināru gāju noskaņota nedaudz skeptiski, bet tajā pat laikā ar milzu ziņkāri. Ja teikšu, ka biju pārsteigta,
tas nozīmētu - nepateikt neko. Bija milzīgs pārsteigums par savām izjūtām semināra beigās. Ieteikumus un
padomus, formulu, kas mums beigās sanāca, var izmantot ne tikai attiecībā uz naudu, bet arī attiecībā uz jeb ko
citu, un tas strādā. Ieraudzīt sevi no malas ne vienmēr ir patīkami, bet ieraudzīt sevi no "iekšienes" un stāties
priekšā izvilktajam, paslēptajam otrajam Es - tas bija vienkārši graujoši, grandiozi un pēc tam atviegloti. Atsevišķi
esošās bildes salikās kopējā ainā un trūkstošie puzles gabaliņi tika atrasti un salikti savās vietās!” – Alsu.

