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Fundacja MEDIARE - Szkoła Miłości
i Centrum Zarządzania Światem
zapraszają na

„K o b i e C O Ś ć”
czyli Wyjątkowy Wieczór NIE TYLKO DLA KOBIET!
To warsztat z okazji Dnia Kobiet, który wyłoni i pomoże docenić kobiece aspekty w kobietach, przyjrzeć
się jak one współgrają z męskimi aspektami, zobaczyć, z czego i jak korzystamy, i co warto byłoby z
głębi Kobiecej Duszy jeszcze wydobyć.

Zapraszamy KOBIETY I MĘŻCZYZN – wszystkich, dla których KOBIECOŚĆ jest
ważna - do wspólnej debaty i świętowania Dnia Kobiet.
Tematy, którymi się zajmiemy:





Czym jest to COŚ w kobieCOŚci kobiety? Jak ma to COŚ w sobie rozwijać i z niego korzystać?
Co z kobieCOŚci przyciąga i pociąga mężczyzn?
Jak współczesna kobieta buduje swoje poczucie wartości, na czym ma je opierać i jak umacniać?
Kobieta niebywale emocjonalna i mężczyzna niezwykle racjonalny – jak to można pogodzić?

Gościem Wieczoru będzie:

Jerzy Kostowski
 ekspert i mówca inspirująco-motywacyjny
 człowiek z pasją, który łączy inżynierskie widzenie świata, interdyscyplinarne zainteresowania,
ponad 30-letnią praktykę zawodową i osobistą, wiedzę oraz doświadczenie życiowe
 autor książki „Przywilej wyboru” o praktycznym zastosowaniu zdobyczy psychologii w życiu
codziennym
 szczęśliwy mąż - w stałym związku z jedną Kobietą od 25 lat.
Więcej informacji:
http://www.jerzykostowski.pl/index.php/about/
Termin, rezerwacja miejsc, bilety wstępu:
 Kiedy i gdzie:
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11 marca 2014 r. (wtorek), godz. 18:00 – 21:30
Centrum Zarządzania Światem, ul. Okrzei 26, Warszawa




Bilet wstępu: 30 PLN (dla studentów 20 PLN)
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – konieczna rezerwacja do dnia 9.03.2014 r.
Zarezerwuj miejsce: e-mail: alicjakrata@szkolamilosci.org.pl

Warsztat poprowadzi:

Alicja Krata
 pomysłodawczyni i założycielka Szkoły Miłości, której misją jest wspieranie rozwoju osób pragnących żyć
świadomie, budować dobre relacje, tworzyć szczęśliwe związki;
 mediator, trener/superwizor, coach relacji z doświadczeniem w zarządzaniu sobą w konfliktach i sytuacjach
kryzysowych;
 Prezes Zarządu Fundacji MEDIARE: Dialog – Mediacja – Prawo;
 gość audycji radiowych i telewizyjnych, autorka wielu publikacji w zakresie komunikacji w związkach,
budowania relacji, rozwiązywania konfliktów i mediacji.
Więcej informacji o działalności osoby prowadzącej Warsztat:
www.fundacjamediare.pl

https://www.facebook.com/pages/Fundacja-Mediare-Dialog-Mediacje-Prawo/261219247333576
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