ΠΡΟΣ:
Τους ενδιαφερόμενους για εκπαίδευση στην Τεχνική Bowen (Bowtech) στην Ελλάδα και
τους συναδέλφους που δεν ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση τους μέχρι το δίπλωμα.
Αξιότιμες κυρίες -Αξιότιμοι κύριοι, ενδιαφερόμενοι για εκπαίδευση στην Τεχνική
Bowen (Bowtech)στην Ελλάδα!
Είμαι ο Θεόκλητος Τσάλλος, εκπαιδευμένος θεραπευτής (πρακτικός) με την ΤεχνικήBowen (Bowtech)
από το 2002 και από τον Σεπτέμβριο του 2010 εκπαιδευτής νέων θεραπευτών (πρακτικών) με την
Τεχνική Bowenστην Πολωνία και τώρα στην Ελλάδα, εξουσιοδοτημένος προς τούτο από την Ακαδημία
Τεχνικής Bowen Αυστραλίας. Το 2010 σε ολόκληρη την Πολωνία υπήρχε μόνο ένα θεραπευτήςτης
Τεχνική Bowen, η Κυρία που είναι η οργανώτρια των σεμιναρίων μου.Σήμερα έχουμε 91 νέους
διπλωματούχους θεραπευτές. Συνολικά οι διπλωματούχοι θεραπευτές και όσοι βρίσκονται στην
εκπαιδευτική διαδικασία, ξεπερνούν τους 200. Και συνεχίζουμε ……
Σκέφτηκα λοιπόν, τώρα που η δουλειά στην Πολωνία έχει ‘στρώσει’, να δοκιμάσω την τύχη μου και
στην Ελλάδα, οργανώνοντας τον προσεχή Ιούλιο το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο για νέους
(αρχαρίους) θεραπευτές, μεταφέροντας την εμπειρία μου στην Πατρίδα μου, εκπαιδεύοντας νέους
επαγγελματίες σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ αποτελεσματική Ολιστική – Εναλλακτική Μέθοδο.
Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία πληροφόρηση για να αποφασίσετε αν η εκπαίδευση στην
Τεχνική είναι χρήσιμη για σας. Για όσους το αποφασίσουν, θα είμαι στη διάθεσή σας για τη μεταφορά
της γνώσης και της εμπειρίας μου σε όλους σας και την αναζήτηση δρόμων που θα ταιριάζουν στον
καθένα ξεχωριστά, με στόχο να γίνετε στο συντομότερο δυνατό χρόνο, καλοί και αποτελεσματικοί
θεραπευτές, χρήσιμοι σε όσους σας έχουν ανάγκη, με ένα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα στα χέρια σας
και για όσους είναι ήδη επαγγελματίες, με μια εξαιρετική ειδίκευση, απλή, αποτελεσματική και
ξεκούραστη.
Αγαπητοί συνάδελφοι που δεν ολοκληρώσατε την εκπαίδευση σας στην Τεχνική!
Αν είστε από αυτούς που σταμάτησαν την εκπαίδευση, επειδή διαπίστωσαν ότι η Τεχνική δεν τους
κάνει, δεν είναι για αυτούς, δεν έχω κάτινα σας προτείνω.
Αν είστε από αυτούς που για κάποιον άλλο λόγο - οποιοδήποτε άλλο λόγο, σταμάτησαν την
εκπαίδευσή τους, να η δεύτερη ευκαιρία. Τον προσεχή Ιούλιο. Επικοινωνήστε μαζί μου να
αναζητήσουμε λύση.
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 697 6558992, 210 2231632 και
στο mail: theoklitos.tsallos@mail.com
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, φυσικά.
Με εκτίμηση,

Θεόκλητος Τσάλλος
Poznań Πολωνίας 12/5/2013

