Privat Mentorsession
90 min
150 Euro (betalas i svenska kronor enligt aktuell dagskurs)




För dig som fått information om att du måste gå till mentor för att bli godkänd för Lev
III eller RCPP.
För dig som i lugn och ro med mycket support önskar repetera The Reconnection inför
din credentialing för att godkännas som The Reconnection Certified Practitioner™.
För dig som är Foundational Practitioner och som i lugn och ro med mycket support
önskar diskutera och gå igenom det som togs upp under utbildningen. Sessionen baseras
på utövarens individuella frågor och funderingar.

Grupp Mentorklass
3 timmar.
150 euro/deltagare (betalas i svenska kronor enligt aktuell dagskurs)
Baseras på utövarnas individuella frågeställningar som skickas till mentor en tid innan. Vi tar
också upp specifika delar som berör arbetet för diskussion, delar upplevelser, samtalar om
riktlinjer inför presentationer, marknadsföring och rutiner man behöver tänka på när man tar
emot klienter.
Utrymme för ”Frågor och Svar”
*Credentialing RCPP
Privat eller i grupp med max 6 deltagare
45 euro (betalas i svenska kronor enligt aktuell dagskurs)
ca 30 minuter
Credentialing krävs för att bli godkänd som certifierad utövare ”The Reconnection-Certified
Practitioner™” Du bokar din session tidigast 30 dagar efter att du avslutat, och blivit godkänd i,
din RCPP-utbildning.
Credentialing är även ett alternativt för dig som genomgått och godkänts från Lev III, uppdaterat
dig till Foundational Practitioner of Reconnective Healing™ och nu vill uppdatera dig till ”The
Reconnection-Certified Practitioner™”
Obs! Det krävs en uppdatering genom en credentialing vartannat år för att få behålla sin
utövartitel.
Vi ser över:
1.
Ditt utförande av The Reconnection
2.
Diagrammen/teckningarna som du gjorde under Nivå III/ RCPP-utbildningen. Du
behöver alltså ta med teckningarna då vi ses.
Det behövs någon som agerar ”kropp” på behandlingsbänken under utförandet av The
Reconnection, det kan vara en person som du själv väljer att ta med dig. Om du inte har någon
person så ordnar vi detta förstås, var snäll att meddela detta bara.

Utförandet ska göras utan guidning och diagram men vi kommer att säga ”punkt 1-2 A, punkt 12 B, punkt 1-2 C” Linje 13, Linje 14, osv…
Viktigt angående credentialing:
Skulle det vara så att utförandet inte godkänns så gäller följande:
Om ditt utförande av The Reconnection inte godkänns behöver du boka, och betala för, mentor
tid. Vilket kan ske vid samma tillfälle om tidsutrymme finns, alternativt längre fram. Efter att ha
gjort din mentortid så behöver du boka, och betala för, en ny ”credentialing session”. Det
behöver gå minst 15 dagar från mentortillfället innan man kan göra sin ”credentialing session”
igen. Detta för att man ska ha tid att öva.
Investering för Mentortid: 150 euro (betalas i svenska kronor enligt aktuell dagskurs)90 min, där
vi går igenom allt det du önskar hjälp med för att komma vidare. Jag rekommenderar alltså att
man övar ordentligt innan man bokar sin credentialing.

RCPP/ Lev III Repetition i grupp
3 timmar.
150 euro/deltagare (betalas i svenska kronor enligt aktuell dagskurs)
Vi tar upp specifika delar och frågeställningar, som berör just The Reconnection, går igenom
själva utförandet av processen och diagrammen/ teckningarna som du gjorde under utbildningen.
Utrymme för ”Frågor och Svar”.
Under vissa förutsättningar kan denna kurs ingå i din credentialing*. Du betalar då ett tillägg till
kursavgiften i nivå med vad en credentialingsession kostar.

Hyr en presentatör
150 euro/timme (betalas i svenska kronor enligt aktuell dagskurs)
Ett bra sätt att marknadsföra sig!
Boka en mentor som kommer till din ort och håller en presentation. Du ordnar lokal och bjuder
in gäster. Dessa gånger marknadsförs evenemanget även på The Reconnections eventsida. De
sessioner som kommer ut av dessa presentationer hänvisas självklart till utövaren/utövarna som
bokat presentationen.
Mentorsession för dig som själv önskar hålla presentationer*
90 euro/granskning (betalas i svenska kronor enligt aktuell dagskurs)
*Endast för Foundational och Certified Practitioners
Du sänder in en video där du gör en 45-60 minuter lång presentation som bygger på riktlinjer
som du får innan. Videon/presentationen ses över och du får feedback och, efter godkännande,
möjlighet att hålla egna presentationer i ämnet.
Hjälp med granskning av hemsida
333 Sek/ granskning

Som utövare bär vi ett ansvar i hur Reconnective Healing presenteras. Säkerställ att din hemsida
informerar klienter och allmänheten om arbetet och våra tjänster på ett tillförlitligt sätt för att öka
förståelse och förtroende. Då kan vi växa hälsosamt och starkt.
Du får hjälp med att:



Se över att den webbadress du har följer The Reconnections riktlinjer när det gäller
användandet av registrerat varumärke.
Försäkra dig om att rubricering och övrig information som du har på din hemsida
rimmar med det som upphovsmannen och företaget The Reconnection önskar förmedla
och uttrycka.

Som utövare har vi både skyldigheter och rättigheter. Vi är skyldig att lyssna till ursprunget och
bemöda oss om att se till att vår förståelse stämmer överens med det som upphovsmannen
önskar förmedla och uttrycka. När detta är uppfyllt har vi en rättighet att verka som
professionella utövare. Vi ser då till att arbeta utifrån de riktlinjer som finns inom det företag som
gjort det möjligt för oss att använda oss av dess varumärke för att därigenom informera klienter
och allmänheten om ”vad det är vi gör” och att vi ”vet vad vi gör”. Kvalitet, förtroende,
integritet, ansvar, respekt och hänsyn. I alla led, upphovsman/företag/utövare/klient.
Reconnective Healing är en konstart, vetenskap och filosofi. Som utövare behöver vi omfamna
helheten

