
Core Energetics Polska
Aplikacja na czteroletni program szkoleniowy

W metodzie Core Energetics
Lata 2018 – 2022

Prosimy o dostarczenie wymaganych poniżej informacji:

Imię i nazwisko: Numer PESEL:

Adres: Data i miejsce urodzenia:

Email: Numer telefonu komórkowego:

Kontakt w nagłych przypadkach
Imię i nazwisko:
Relacja:
Numer telefonu:

Numer telefonu domowego:

OŚWIADCZAM, ŻE:
______Zobowiązuję się do uczestniczenia we wszystkich zjazdach szkolenia.

Rozumiem, że podstawowa opłata za rok szkolenia wynosi 9.600 PLN, plus noclegi i wyżywienie.

Oplata za każdy rok szkolenia Core Energetics powinna być uiszczona następująco:

 Natychmiast po zatwierdzeniu Twojej kandydatury oczekiwany jest bezzwrotna zaliczka w
wysokości 2.000 PLN. W kolejnych latach zaliczka ma być uiszczona do 1go września każdego
roku.

 opłata pozostała do zapłacenia za każdy zjazd będzie , w tej sytuacji, wynosiła 1.900 PLN i
powinna być dokonana przed rozpoczęciem każdego zjazdu.



Wymagania aplikacji

Prosimy o napisanie eseju autobiograficznego, nie dłuższego niż 5stron (w programie Word), który
będzie zawierał najważniejsze historyczne, emocjonalne i duchowe wydarzenia. Prosimy o załączenie w
nim następujących informacji:

 Twoja motywacja rozpoczęcia szkolenia Core Energetics.
 Twoje mocne i słabe strony w życiu prywatnym i zawodowym.
 Najbardziej znaczące doświadczenia życiowe.
 Twoje cele w sferze osobistej i zawodowej.
 Twoja gotowość do podjęcia zobowiązania na pełne cztery lata szkolenia.
 Oczekiwania, co do sposobu, w jaki szkolenie Core Energetics ma wpłynąć na Twoje życie

prywatne i zawodowe.
 Czy masz jakiekolwiek urazy lub ograniczenia fizyczne czy problemy zdrowotne, które

limitowałyby Twoje uczestnictwo w ćwiczeniach fizycznych i energetycznych, o których
powinniśmy wiedzieć?

 Czy doznałeś(aś) w którymś okresie swojego życia przemocy fizycznej, wykorzystania
seksualnego, czy innej traumy?

 Czy kiedykolwiek byłeś(aś) aresztowany(a), czy kiedykolwiek było wytoczone przeciwko Tobie
postepowanie karne w (sferze prywatnej lub zawodowej).

 Czy masz problemy z uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, leków lub innego rodzaju (seks,
hazard i tp.)

 Czy kiedykolwiek podejmowałeś próby samobójcze?
 Czy obecnie zażywasz jakieś leki? Jeśli tak, jakie?
 Czy kiedykolwiek otrzymałeś jakaś diagnozę psychiatryczną?
 Czy kiedyś przebywałeś w szpitalu z powodu problemów emocjonalnych lub psychicznych?

Listy rekomendacyjne.

Prosimy o dostarczenie dwóch listów rekomendacyjnych wraz z nazwiskami i adresami osób, które
zgodzą się napisać listy rekomendujące Cięna nasz program. Listy powinny zawierać wiedzę tych osób
na temat Twojej motywacji uczestnictwa w szkoleniu i Twoich doświadczeń, które mogą być przydatne w
tym kontekście.

Osoby, które poprosicie o rekomendacje, mogą być ludźmi z Waszego środowiska zawodowego
(manager, superwizor, kolega/koleżanka po fachu) lub z życia prywatnego; ktoś, kto Was zna osobiście i
mógłby:

1.Przedstawić się,kim jest i jakie jest jego/jej powiązanie z Wami i załączyć informacje kontaktowe na
wypadek, gdybyśmy chciały sięz nim/nią skontaktować.

2.Powiedzieć nam, jakie jego/jej zdaniem są Wasze najważniejsze cechy, jako studenta, pracownika i
człowieka.

3.Odpowiedzieć na pytanie, jakie jest Wasze zaangażowanie w proces rozwoju osobistego i służbę
innym, (jeżeli planujecie zostać terapeutami)?



Opłata wpisowa

Wymagana jest bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 100PLN, która powinna być uiszczona w
momencie wysyłania aplikacji na konto:

POLSKIE STOWARZYSZENIE CORE ENERGETICS
Bank ING nr. 43 1050 1461 1000 0090 3136 7676 z adnotacją „opłata wpisowa”

Formularz aplikacyjny wraz z esejem biograficznym, listami rekomendacyjnymi, aktualnym zdjęciem i
potwierdzeniem wpłaty powinny być przesłane pocztą elektroniczną na adres:
ala@coreenergeticspolska.com

Kompletna aplikacja, załączniki i opłata wpisowa są wymagane zanim Twoja kandydatura na szkolenie
Core Energetics zostanie rozpatrzona. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji skontaktujemy się z Tobą
w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Zasada prywatności.

Core Energetics Polska zobowiązuje sięchronić Twoją prywatność i utrzymać wszystkie podane przez
Ciebie informacje w ścisłej tajemnicy. Informacje zawarte w tej aplikacji będą udostępnione jedynie
kadrze i opiekunom grupy, którzy będą wspierać Twój osobisty proces podczas szkolenia.


