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 “Anngwyn St. Just az emberi kapcsolatok és 

traumatológia egyik legeredetibb gondolkodója, 

megújítója. ” (Peter Levine, PhD) 

ANNGWYN ST JUST ISMÉT MAGYARORSZÁGON  

Lélektér dialógusok, ahol fájdalom táplálta történeteink, kapcsolataink gyógyírra lelnek az 
odafordulás terében, rendszerállításokkal mélységi oldást hozunk, történet meséléssel végre 
beszélgetünk arról, ami fontos és végül az oldás energiáját felszabadítjuk: teremtő tér, 
megbékélés és jóakarat energiái áthangolják konfliktusokkal szabdalt hétköznapjainkat. 
 
Június 4-5. Megbékélés és Történelmi traumáink 
Június 6-n: Lángok az Őrültek házában-családállítás és trauma műhely 
Június 7-n: Szervezeti traumák gyógyítása- Anngwyn St Just és Ruzsa Ágota rendszerállítók 
közös műhelye. 
Június 9. A Világ Jóakarat napja, meditáció és közös beszélgetés 
Június 10. Trauma gyógyítás, személyes és közösségi. Szakembereknek és szakemberekkel 
együtt rendezett dialóguskonferencia. 
Június 11. Az utolsó Család és rendszerállítás műhely Anngwynnel…Hely: Ars et Vita, V.ker. 
Budapest, Váci u.40. 
Díjazás: 12.000-36.000ft-ig, műhelyfoglalkozástól függően és természetesen van ösztöndíj 
lehetőség is. Részletes árakról a honlapon talál információt. 

Jelentkezés ITT. 

http://www.wisdomweavers.wordpress.com/
http://www.ariadnegaia.com/
http://www.ariadnegaia.com/
http://www.solhungary.hu/
https://wisdomweavers.wordpress.com/2017-healing-into-wholeness/june-2017/jelentkezes-juniusra/
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Anngwyn St. Just, PH D, USA, 

rendszerszemléletű, rendszerállító és 

traumatológus, aki a személyes, családi ÉS 

történelmi, kollektív traumák gyógyításának 

szentelte életét.  The Western Institute for Social 

Research és a Berkeley egyetem mellett Bert 

Hellingerrel közösen kialakította a kollektív traumák 

gyógyításának egy megközelítését. Éveken 

keresztül dolgozott még a Berkely egyetem Alcohol 

és Drog programjában. Emellett kultúrtörténész, 

pszichoterapeuta és a Peter Levine és később Bert 

Hellinger közeli munkatársaként a szomatikus 

betegségek és traumák közötti kapcsolatok 

kiemelkedő szakértője. 

      

Ruzsa Ágota Éva, projekt alapító, 

rendszerszemléletű coach-facilitator, gyógyító és 

metafizika oktató. Az utóbbi évtizedekben mélyülő 

elköteleződéssel dolgozik a spirtuális alapozású 

társadalmi és szervezeti konfliktusok oldásáért. A 

Heart – Lélektér Dialógusok e munka gyümölcse, 

amely a Duna menti megbékélést szolgálja. 

Móricz Emese team coach, szervezet facilitator és 

itt a projekt koordinátora és társ-facilitátora. 

Erősödő elköteleződéssel a társadalmi és 

szervezeti konfliktusok spirituális alapú oldása iránt.  

 

JELENTKEZÉS - TOVÁBBI INFORMÁCIÓ.  

http://www.wisdomweavers.wordpress.com/
http://www.ariadnegaia.com/
http://www.ariadnegaia.com/
http://www.solhungary.hu/
http://www.acst-international.com/bio.html
http://www.acst-international.com/bio.html
http://www.acst-international.com/bio.html
http://www.acst-international.com/bio.html
http://www.acst-international.com/bio.html
http://www.agotaruzsa.com/
http://www.moriczemese.hu/
https://wisdomweavers.wordpress.com/2017-healing-into-wholeness/june-2017/jelentkezes-juniusra/
http://www.wisdomweavers.wordpress.com/

