Kapcsolódás a természettel és önmagunkkal
online kurzus
https://www.udemy.com/kapcsolodas-a-termeszettel-es-onmagunkkal/
Az online kurzus nyitóoldala
szöveg
Üdvözlünk a képzésen!
szöveg
A képzés bemutatása
videóklip
Bevezető
Bevezető a képzéshez
szöveg
Rutinfeladatok
szöveg
szöveg
Rutinok (pdf file)
Bevezetés - Te és Én a természetben
videóklip
Elszakadva a természettől - Alapvető emberi szükségleteink
cikk
1. modul
Az ember, mint egész
cikk
Te és Én a
Én vagyok, mert te vagy - elmélyedés
videóklip
természetben
A természet erői: Az élet áramlása – Hogyan kezeljük az átalakulásokat?
cikk
Számodra mit jelent a természet?
cikk
szöveg
Kihívások - 1. modul
Bevezetés - Az ember és a természet
video
Az anyatermészettől az anyakultúráig
cikk
2. modul
Az emberiség és a globális ökoszisztéma
cikk
Az ember és a
Az emberiség, mint a természet része
cikk
természet
A Yellowstone és a biodiverzitás visszaállítása
cikk
Három perc természet
videóklip
szöveg
Kihívások - 2. modul
Bevezetés - Őseink bölcsessége
videóklip
Elődeink művészetének, kézművességének és tudományának újra-felfedezése
cikk
3. modul
A történetmesélés
cikk
Őseink
A népmesékről
videóklip
bölcsessége
Egy magyar népmese - Fehérlófia
cikk
Milyen forrásokból táplálkozik őseink tudása?
cikk
szöveg
Kihívások - 3. modul
Bevezetés - Történeteink - kapcsolódás a saját életünkhöz
videóklip
4. modul
Lotilko meséje
videóklip
Történeteink - Az élet évszakai
article
kapcsolódás a Történeteink személyiségformáló ereje
cikk
saját életünkhöz Az éjjel, amikor megöregedtem - Goran Hudec története
cikk
Egy teljes élet - interjú
videóklip
szöveg
Kihívások - 4. modul
Bevezetés - Gyógyító kapcsolatok
videóklip
Gyógyító kapcsolatok a természetben
cikk
5. modul
Gyógyító emberi kapcsolatok
cikk
Gyógyító
Rogersi alapelvek - közelebbről
videóklip
kapcsolatok
A gyógyító érintés
cikk
szöveg
Kihívások - 5. modul
Bevezetés - Ünnepek és szertartások
videóklip
6. modul
Karácsony a családunkban
cikk
Ünnepek és Családi ünnepek és rituálék
cikk
szertartások Rutinok és szertartások
cikk
Szertartások
videóklip
szöveg
Kihívások - 6. modul
Az Európai Bizottság támogatja ezen publikáció létrejöttét, azonban nem vállal felelősséget a dokumentumban szereplő tartalomért. A
dokumentomban található összes tartalom kizárólag a szerzők nézeteit tükrözik.

