INSTITUTO RAIZ CLÍNICA ESCOLA DE PSICOLOGIA CORPORAL
Oferece

8 Passos Para a Realização de Um projeto Funcional - MODALIDADE EAD (ENSINO A DISTÂNCIA)
Formação a distância
RAIZ ON LINE
Extensão universitária
RESUMO: As nossas realizações
das mais simples as mais complexas exigem uma preparação, um
esquema, que podemos denominar “projeto”. Um projeto pode ser
entendido como o planejamento e
a execução de etapas para que tenhamos um resultado final. O simples preparo de um almoço requer
algum planejamento assim como
a realização de uma longa viagem
internacional. Entre uma tarefa e
outra é comum nos perdermos e
colocarmos em risco a execução de
um plano, de um sonho. Mas o que
estaria envolvido nesse interim que
sabota ou contribui para a elaboração e integração de um projeto?
Por que algumas pessoas se perdem em determinados estágios?
Como fazer valer nossos objetivos
iniciais?

Este curso traz para a prática a teoria e a
clínica da psicoterapia de Reich, traduzindo conceitos complexos e extremante ricos
sobre o psiquismo humano em prol da vida
cotidiana, a partir de 8 passos / estágios
que são concomitantes e correspondentes
ao desenvolvimento biológico, emocional
e social do ser humano.
OBJETIVOS: Ajudar as pessoas a entenderem os estágios da criação e realização
de um projeto, qualquer que seja, a fim de
levá-lo até a sua execução, empreendendo
o ritmo necessário para que seja um projeto funcional. Como projeto funcional
entende-se a realização de algo integrado à
realidade, aos recursos disponíveis e à capacidade de cada um.

COMO FUNCIONA: O aluno tem
até 30 dias, contando da data de sua
matrícula, para acessar os materiais
do curso. Ele poderá acessar o conteúdo como, quando e onde quiser, podendo realiza-lo de forma autônoma.

CONTEÚDO: 1 vídeo-aula e materiais didáticos.

VALOR: $ 100,00 (cem reais). Sem
taxa de matrícula. Pagamento pelo
PAGSEGURO, no momento da
matrícula.

PÚBLICO-ALVO: Qualquer pessoa que
queira empreender um projeto pessoal e
ou profissional.
CARGA HORÁRIA: 1 hora-aula.

INSCRIÇÕES ABERTAS!
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