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Training Profesional Aprofundat în Dezvoltarea
Biografică Aplicată având ca bază Antroposofia
Conceput pentru cei activi în domenii precum medicină, terapie, consiliere, lucru social și asistență socială, îngrijire
curativă și sufletească, pedagogie și training, arte frumoase (muzică, literatură, arte vizuale și plastice), coaching,
resurse umane și dezvoltare socială și organizațională, dar și tuturor celor pregătiți să se cufunde într-un proces intensiv
de cunoaștere de sine, întărindu-și astfel resursele interioare cu care pot înainta într-un mod mai ferm, igienic și sănătos
pe propria cale de dezvoltare.

Principii călăuzitoare: vindecare, dezvoltare și transformare în lucrul biografic
În biografie, care este trăită ca un templu viu al ființei umane în care individualitatea crește prin iubire, vindecarea
suferințelor personale se dezvoltă ca temelie pentru schimbare terapeutică și ghidare profesională; dezvoltarea se
desfășoară prin căutarea individuală a modurilor de creare a conștienței spirituale, în timp ce transformarea este
realizată prin fapte individuale ce tind către modelarea libertății de Destin pentru viitor.

Principii călăuzitoare: educație în proces și intervenție în lucrul biografic
O educație pentru dezvoltarea `Eu`-lui încarnat în corp, suflet și spirit prin procese ce implică aplicarea dinamică,
creativă și artistică a instrumentelor de transformare și intervenție, ce însoțesc recunoașterea existențială a puterii de
vindecare a `Eu`-lui Superior în biografie, la nivel personal și în lucrul profesional, folositor societății contemporane.

Participare
Participarea e posibilă pe baza unei experiențe de viață relevante și a absolvirii cursului de documentare și cercetare
a propriei biografii, cu condiția ca respectivul coleg să dorească să-și aprofundeze înțelegerea despre sensul propriei
vieți, urmând principiile de bază ale dezvoltării biografice.

Durată
Durata e de 260 ore, de-a lungul a 13 Module intensive de weekend de câte 20 ore/Modul; adițional, e necesar un
minim de 333 ore de lucru la Proiect și de studiu între Module; la încheierea Training-ului există posibilitatea facilitării
altor cursuri de aprofundare și/sau supervizare și intervizare avansată în functie de nevoile personale.

Taxe de Training și costuri adiționale
Taxa de Training este de 550 lei/Modul, iar supervizarea suplimentară costă 150 lei/oră.

Certificare
Are la bază Documentația-Eu © care include înregistrarea proceselor de autoevaluare, adică observațiile, asocierile și
conștientizările ce pot fi făcute prin activitatea `Eu`-lui în legătură cu trăirile și experienţele avute în cadrul Training-ului,
(studiu și cercetare individuală, teme de casă, practica exercițiilor etc), în viața cotidiană și în cadrul activității de Proiect.
Colegii participanți sunt ghidați și supervizați în procesul organizării documentației, solicitându-li-se în final să arate
dobândirea și aplicarea acestei organizări pe parcursul Training-ului.

Direcțiune
Direcțiunea Training-ului își înțelege rolul principal ca fiind cel de mentor al fiecărui coleg, iar scopul ei este de a oferi
suport colegilor participanți în a deveni responsabili dpdv profesional pentru dezvoltarea și continuarea acestui proces
de Training aprofundat.
Claudiu Pănculescu – născut în România (1961), trainer Biographæa ® în lucrul cu procese de dezv. biografică
(2010), formator și facilitator certificat CNFPA (2009), mediator în lucrul imaginativ © Gerhard Reisch (2012),
gimnast Bothmer © (2008), profesor Bothmer © de weekend (2012), studiu și cercetare antroposofică din 1995;

Marcă înregistrată și protecție copyright

Marca înregistrată Christophori International © poate fi folosită numai de Direcțiunea Training-ului, iar conținutul
documentației Training-ului este protejat prin Copyright © Christopher Bee și poate fi distribuit după cum decide
Direcțiunea numai în formă printată, adică nu digital, pentru uzul exclusiv al colegilor participanți la Training, cărora nu
li se permite să le transmită mai departe în niciun fel.
Marca înregistrată Christophori International © este înregistrată de Christopher Bee, care reprezintă acest Training ca
membru fondator al International Trainers Forum pentru Lucrul Biografic, ce activează în cadrul Secției Antroposofice
Generale a Școlii de Știință Spirituală de la Goetheanum, în Dornach, Elveția; www.internationaltrainersforum.com.
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