
+ health-coach în rezonanţă

Desfășurare și costuri
+ Formarea cuprinde 3 module a câte 3 zile. Modulele se 

bazează unul pe celălalt, de aceea înscrierea se poate face
la întreaga formare, nu doar la câte un modul. Fiecare modul 
începe în prima zi la ora 2pm și se termină a treia zi la ora 2pm.

+ Costul – 216 euro/modul/persoana

Program 
+ Modul 1: 18.02.2022 – 20.02.2022
+ Modul 2: 20.05.2022 – 22.05.2022
+ Modul 3: 10.06.2022 – 12.06.2022
+ Modul 4: Evaluare - Modulul final de integrare și obținere

a diplomei Kutschera-Resonanz®-Coach pentru sănătate
Data exactă pentru evaluarea din 2023 nu este stabilită încă.

Locația
Câmpina, Str. Păcii Nr. 11

Trainer
Jürgen Stefes
Tel: +43 (0)676 5372250 
j.stefes@kutschera.org
www.kutschera.ro
www.kutschera.org

Traducător
Luciana Pavel 

Informații și înscrieri
Elena Luminița Călugăru
Tel: (0)728 296234
luminita.calugaru@kutschera.ro
www.kutschera.ro
www.kutschera.org

Scopul formării Kutschera-Resonanz® health-coach
Corpul nostru este o sursă de înțelepciune unică și are o 
abundență de resurse. În unele situații acest potențial nu 
este accesibil. Ne simțim stresați, bolnavi sau pur și simplu 
obosiți. Dacă este posibil să înțelegem mesajele pe care 
ni le transmite corpul nostru, acestea ne pot conduce la 
sursa noastră de putere interioară. Putem descoperi apoi 
ce înseamnă pentru noi a fi sănătos și cum putem integra 
cu succes în viața noastră echilibrul viață personală-viață 
profesională.

Structura cursului / organizare 
Modul 1 
+ Dezvoltarea unei imagini holistice a sănătății
+ Înțelegerea simptomelor bazată pe abordarea

orientată pe resurse

Modul 2
+ Trăirea echilibrului între viața profesională și cea

personală bazat pe cele 5 roluri în plan personal
și cel profesional

+ Rezolvarea modelelor vechi din familie și crearea
de noi relații sănătoase

Modul 3
+ Prezentarea diverselor metafore culturale și metode

alternative pentru vindecare și pentru sănătate
+ Prevenția burnout; Depășirea stresului în viața de zi

cu zi

Condiții de participare 
+ formarea Practitioner Kutschera-Resonanz® - finalizată
+ formarea Master Kutschera-Resonanz® - Înscriere și

minim primul modul încheiat deja

health-coach 
în  
rezonanţă

Sănătatea înseamnă a fi în rezonanță cu noi înșine și cu tot ceea ce ne înconjoară.


