
MODELUL
GENERATIV 
SISTEMIC 
SATIR 

Program de Certificare

București, 2021
12 zile de formare

Trainer: Eva Wieprecht, MBA

Institutul Internațional  Virgiania Satir
- Germania



Programul de Certificare de 12 zile în
Modelul Generativ Sistemic Satir 

este adresat în special coachilor

profesioniști, terapeuților și altor

specialiști în domenii suport care susțin

oamenii în procese de vindecare și

evoluție, precum și managerilor și

persoanelor interesate de dezvoltarea

personală.

Elementul esențial al programului

este Modelul Satir, cu scopul de a

permite generarea transformării.

Abordarea este aplicabilă atât la nivel
individual, cât și pentru grupuri.

Programul furnizează oportunități
extraordinare de evoluție și dezvoltare
a abilităților practice. Virginia Satir a
creat numeroase procese de
vindecare și integrare care să ajute la
înțelegerea propriei persoane și a
celorlalți. Obiectivele ei au fost
evoluția personală și comunicarea
congruentă, care să îi ajute pe indivizi
să devină „oameni în mod mai
complet”. Aceasta implică aprecierea
trecutului personal și a resurselor pe
care le-am dezvoltat pe măsură ce am
crescut.

Procesele Modelului Satir ne permit să
accesăm și să exprimăm în totalitate
resursele pe care vrem să le utilizăm și
să renunțăm sau să transformăm acele
învățăminte care nu ni se mai
potrivesc. De aceea, le vom solicita
participanților să lucreze cu hărțile a 3
generații ale familiilor lor de origine
pentru a spori oportunitățile de
învățare aplicând Modelul Satir.
Procesele experiențiale furnizate de
programul de training le oferă
participanților oportunitatea de a
evolua atât personal, cât și profesional.

DESPRE PROGRAM
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DESPRE VRGINIA SATIR

Virginia Satir (1916-1988) a fost un terapeut

prestigios la nivel internațional (numită

de mulți drept „pioniera terapiei de

familie”), profesor și autor. Cărțile ei „Arta

de a făuri oameni” și „Terapia familiei”

sunt două dintre lucrările centrale ale

psihologiei umaniste. Virginia a  fost

recunoscută drept unul dintre cei mai

puternici și eficace terapeuți ai secolului.

De-a lungul unei cariere care se întinde

pe circa 45 de ani, ea a elaborat

modalități sistemice de a ajuta oamenii să

se dezvolte și să se schimbe. A avut foarte

mari speranțe și mult entuziasm în ce

privește capacitatea spiritului uman de a

face această lume un loc mai bun pentru

a trăi. Viziunea ei a fost aceea de a ajuta

oamenii să dobândească puterea de a-și

realiza întregul potențial.

Format 
Trainerul va utiliza prezentări scurte, discuții în
grupuri mici, exerciții,  demonstrații, învățare
experiențială și sesiuni de practică a abilităților,
ca parte din program. Procesele Satir
încorporează psihodramă, gestalt, imaginerie
ghidată, sculptare de posturi comunicaționale și
metode de accesare a subconștientului.
Activitatea se desfășoară în grupuri și în triade. 

Trainingul se va desfășura în limba engleză,
cu traducere în limba română.

Certificare
După participarea integrală la program și o
prezentare/evaluare finală, vei obține certificarea
de Satir Model Practitioner prin International
Virginia Satir Institute of Germany.

PROGRAMUL DE
CERTIFICARE
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PROGRAMUL DE CERTIFICARE ÎN MODELUL GENERATIV SISTEMIC SATIR

OBIECTIVE & REZULTATE

Dobândești claritate referitor la Sinele
tău și la multitudinea de părți
interioare
Dobândești înțelegeri profunde și o
mai mare acceptare față de propria
persoană și față de ceilalți
Înveți să fii auto-responsabil
Renunți la învățături care nu mai
corespund prezentului
Îți asumi riscuri pentru  ca să
explorezi noi moduri a trăi

Experimentezi o curgere mai liberă

a propriei forțe a vieții

REZULTATE ALE CURSULUI:

Devii congruent(ă)

Îți sporești încrederea în sine
Dobândești un simț clar al valorii de sine
Devii auto-responsabil(ă) în orice situație
Devii propriul factor real de decizie
pentru viața ta
Te trezești din automatisme și răspunsuri
reflexe și creezi acea fereastră în care poți
să alegi între a reacționa și a răspunde
(Crash vs. Coach)

Adopți abordarea conștientă în relații,

precum și în comunicare și leadership

STRUCTURĂ PROGRAM:

Modulul 1 – Relații

Modulul 2 – Comunicare

Modulul 3 – Leadership

Dacă alegi să parcurgi întregul program, vei

avea ocazia să experimentezi și să explorezi

fiecare instrument care a fost introdus de

către Virginia Satir în cadrul abordării Satir -

vei fi dobândit instrumente și metode

practice pentru contruirea de relații

pozitive.
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Modulul 1 

RELAȚII: 
DEZVOLTAREA RELAȚIILOR
GENERATIVE & CONȘTIENTE 

Spațiul interacțional „dintre” oamenii
care comunică și interacționează
unul cu altul - acel spațiu fascinant și
invizibil
Atenția concentrată pe fenomenul
„apucă & atinge” al oamenilor care
interacționează unii cu alții 
Punctul de întâlnire în care
dezvoltăm o calitate a relației
Elemente sistemice - „sistemul mai
mare”

Mai multă înțelegere referitoare la
propriul tău risc, dar și al
posibilităților, punctul de întâlnire și
propriul tău impact din cadrul
„țesăturii sistemice”

Sporești calitatea relațiilor tale - toată
gama de relații, din toate domeniile
de viață: familie, relația cu partenerul
sau partenera, colaboratori, clienți,
colegi, șefi, etc.

Zâmbești - pentru că relațiile pozitive
sunt „nectarul dulce al vieții”
Instrumente și modele dezvoltate de
Virginia Satir care te vor ajuta să ai o
înțelegere pas cu pas asupra spațiului
relațional

Obiective

Vei dobândi conștientizare, experiență
și cunoaștere practică despre:

O mai mare înțelegere referitoare la
capacitățile proprii și la impactul personal în
relații
Explorări practice ale diferitelor relații, din
diferitele domenii de viață

Înțelegerea superioară despre cum să

susții relații pozitive

Cu ce rămâi la finalul Modulului 1:

„CALITATEA RELAȚIILOR NOASTRE 
DETERMINĂ 

CALITATEA VIEȚII NOASTRE.”
- Eva Wieprecht 
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Modulul 2

COMUNICARE: 
DEZVOLTAREA COMUNICĂRII
GENERATIVE & CONȘTIENTE 

Calitatea comunicării tale externe
este determinată de calitatea
conversației la nivel interior
Focus pe înțelegerea procesului de
comunicare internă înr-un mod mai
profund, astfel încât să generezi
alegerea celui mai iscusit mod de
comunicare cu exteriorul - inclusiv
Cine ești Tu în comunicare și Cine
este Celălalt
Conștientizarea relațiilor în care te
găsești
Abilitatea de comunicare astfel încât
să înțelegi propriile tale niveluri de
comunicare
Oglindirea capacității tale de
comunicare externă
Instrumente practice care te ajută să
îți concentrezi atenția pe
competența de comunicare abilă cu
exteriorul

Ghidarea comunicării într-o direcție
pozitivă
Modul inter-personal inter-relațional
de comunicare cu exteriorul 

Focus Intra-personal

Interiorul - Oglindă a Exteriorului

Conștientizarea experiențelor interne și 

Instrumente de comunicare și o structură care te
ajută să generezi și să organizezi o direcționare
pozitivă a procesului de comunicare
Înveți cum să îți actualizezi și cum să îți alegi un
stil comunicațional care poate să difere de stilul
tău comunicațional dobândit anterior

Alegi să folosești în mod conștient ceea ce ai

învățat în trecut - pentru că este util, pentru că

familia ta de origine este „prima universitate

pentru învățarea comunicării”

Cu ce rămâi la finanalul Modulului 2:

      exprimarea lor din ce în ce mai congruent

„COMUNICAREA ESTE PENTRU
RELAȚII CEEA CE ESTE

RESPIRAȚIA PENTRU VIAȚĂ.”
- Virginia Satir 

contact@avvaperformance.com



Modulul 3

LEADERSHIP: 
DEZVOLTAREA LEADERSHIPULUI
GENERATIV & CONȘTIENT 

Preiei conducerea propriei tale
vieți
Îți definești nivelele de congruență
Îți descoperi și îți  însușești calitatea
ta de leader și 
Înveți cum să proiectezi capacitatea
de ta leader în mod congruent în
exterior, astfel încât să fie potrivită
contextului în care te găsești
(trainer, coach, antreprenor, leader
în cadrul companiei, etc.)

Obiective: 

Știi Cine Ești și Alegi ce fel de Leader
vrei să Fii, deplin conștient de felul în
care vrei să te prezinți ca Lider
Înveți cum să devii un model care să
conducă și să deschidă calea și
pentru alții
„Tu ești cel mai important și
semnificativ mesaj al tău” =
Utilizarea generativă conștientă a
sinelui

Cu ce rămâi la finanalul Modulului 3:

„NU TREBUIE SĂ LĂSĂM CA
PERCEPŢIILE LIMITATE ALE
ALTOR OAMENI SĂ NE
DEFINEASCĂ.”

- Virginia Satir 

Filtru: Rolul tău de Lider
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EVA WIEPRECHT,
MBA

Trainer  Satir Certificat în Programul de
Dezvoltare – bazat pe învățăturile Virginiei
Satir, de către Sharon Loeschen
Trainer and Teamleader în Modelul de
Validare Umană Virginia Satir
Hypnosystemic Coach and Consultant
Certificat Milton Erickson Institute
Heidelberg, Dr. Gunther Schmidt – Germania
Formare intensivă în lucrul cu Transa
Generativă și Psihoterapia Intra-Relațională
(Self-Relations) cu Dr. Stephen Gilligan
Trainer în Programul de Coaching Generativ 

 dezvoltat de  Dr. Stephen Gilligan și Robert
Dilts
NLP Coach și Master Trainer Certificat UCSC-

NLPU – California, formată de Robert Dilts,
Judith DeLozier, Suzie Smith, Michael
Colgrass, Sid Jacobs
NLP Trainer Certificat DVNLP, Germania

MBA (Universitatea din Köln, Germania)

Consultant Internațional, Trainer și

Sistemic Business Coach cu expertiză în

Management și Coaching Sistemic de

Proces în companii private

Director al International Virginia Satir
Institute din Germania

Programul Modelul Generativ

Sistemic Satir - Nivel Practitioner și

Master Practitioner

Programul Călătoria Eroului
Practica de Integrare prin Mișcare
Somatică și
Programe pe teme punctuale (printre
care, de exemplu, relații generative,

comunicare generativă, leadership
generativ)

Din 2010 este fondatoarea și directoarea

Institutului Virginia Satir din Germania

(cu Dr. Gunther Schmidt, Dr. Stephen

Gilligan, Judith De Lozier, Robert Dilts &

Dr. Patricia Nowack în consiliul

consultativ) și a dezvoltat împreună cu

echipa educațională internațională:
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MĂRTURII DESPRE EVA WIEPRECHT ȘI 
DESPRE PROGRAMUL DE CERTIFICARE ÎN MODELUL GENERATIV SISTEMIC SATIR

„Eva Wieprecht este un profesor

extrem de talentat al modelului Satir.

Atât din punct de vedere personal, cât

și profesional, încorporează cel mai

înalt nivel de integritate și excelență. O

recomand cu mare încredere.”  

Dr. Stephen Gilligan, Psiholog &
Autor

„Programul m-a influențat în moduri extrem de
inspirante și pline de entuziasm. Cred că toți
participanții au avut oportunitatea de a iniția o
serie de evenimente într-un mod pozitiv și
diferit. Trainingul este într-adevăr foarte
interactiv, provocator, deschis și aplicabil
aspectelor din viața de zi cu zi pentru toți cei
care doresc să urmeze calea evoluției și a
dezvoltării personale continue. 

Bineînțeles că magia trainingului a fost
completată de Eva, invitata noastră specială din
Germania, cu abordarea ei veselă și optimistă, în
mod particular față de fiecare participant, ceea
ce ne-a atras în jocul numit viață.” Gordana
Panajotovic, Director Servicii Vânzări,
Achiziții și Administrație Generală, UNIQA
Insurance

STRUCTURĂ PROGRAM:

Modulul 1 – Relații

Modulul 2 – Comunicare

Modulul 3 – Leadership

Dacă alegi să parcurgi întregul program,

vei avea ocazia să experimentezi și să

explorezi fiecare instrument care a fost

introdus de către Virginia Satir în cadrul

abordării Satir - vei fi dobândit

instrumente și metode practice pentru

contruirea de relații pozitive.
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MĂRTURII DESPRE EVA WIEPRECHT ȘI 
DESPRE PROGRAMUL DE CERTIFICARE ÎN MODELUL GENERATIV SISTEMIC SATIR

„Virginia Satir a fost unul dintre primele

modele în NLP, este mama gândirii sistemice

și a constelațiilor sistemice și eu doresc foarte

mult să susțin acest Institut. Susțin Institutul

Virginia Satir și munca Evei Wieprecht ca și

director al Institutului în Germania.

Recomand cu mare încredere aceste

seminarii minunate care au loc pentru că

dezvoltă munca Virginiei Satir, păstrând

autenticitatea valorilor și ideilor sale, însă

totodată îmbogățind mult mai mult spațiul

experiențial din acest domeniu.” Judith
DeLozier, trainer, co-dezvoltator și
designer de programe de training în
domeniul Programării Neuro-Lingvistice
(NLP) din 1975

„Vreau să îmi exprim aprecierea mea sinceră pentru
Eva. A urmat seria completă de formări din cadrul
NLP University - de la practitioner, master
practitioner, trainer, master trainer - și este o
persoană în care am deplină încredere. Eva
lucrează de asemenea ca trainer împreună cu mine
și Steve Gilligan în activitatea noastră de Coaching
Generativ. Știu că oferă tot ce are mai bun acestei
activități și orice training, orice experiență veți avea
cu ea va fi de calitate de top, la cele mai înalte
standarde. Vreau doar să spun cât de mult
recomand Institutul Virginia Satir și cât de mult o
recomand pe Eva Wieprecht. Reprezintă ceva ce
sper să vă schimbe viața, așa cum mi-a schimbat-o
mie și multor altora.” Robert Dilts, dezvoltator,
autor, trainer și consultant în domeniul
Programării Neuro-Lingvistice (NLP) din 1975

STRUCTURĂ PROGRAM:

Modulul 1 – Relații

Modulul 2 – Comunicare

Modulul 3 – Leadership

Dacă alegi să parcurgi întregul program,

vei avea ocazia să experimentezi și să

explorezi fiecare instrument care a fost

introdus de către Virginia Satir în cadrul

abordării Satir - vei fi dobândit

instrumente și metode practice pentru

contruirea de relații pozitive.
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BENEFICII

Să intri în contact și să construiești

raport pozitiv cu tine și cu ceilalți

Să înțelegi și să încorporezi

sistemul de principii terapeutice

de bază  al Modelului Generativ

Sistemic Satir

Să identifici tiparele de

comunicare și de adaptare ale

clienților și ale altor persoane cu

care interacționezi

Să pregătești hărțile din familia de

origine a clientului și să scoți la

iveală dinamicile disfuncționale

personale și familiale

Să sculptezi relațiile dintre

membrii familiei și să aduci în

lumina conștientizării tiparele

automate de adaptare

Să îi ajuți pe clienți să acceseze, să

accepte și să utilizeze capacitățile

și resursele  lor interne 

Să transformi regulile de familie

Să îi ajuți pe clienți să își crească

încrederea în sine și să își

sporească posibilitățile de a face

alegeri

Să cartografiezi procesele interne

ale clienților și să îi ajuți să

acceseze și să își schimbe

comportamentele, sentimentele,

percepțiile și așteptările

Să ajuți clienții să reducă impactul

evenimentelor din trecut și ale

experiențelor negative

Să îi ajuți pe clienți să integreze și

să mențină schimbările pe care le

fac

În urma participării la program, vei
învăța:

contact@avvaperformance.com



P R O G R A M U L  D E  C E R T I F I C A R E  I N T E N A Ț I O N A L Ă  Î N  

M O D E L U L  G E N E R A T I V  S I S T E M I C  S A T I R

MODULUL 1
Dezvoltarea Relațiilor

Generative & Conștiente 

14  -  17  IANUARIE  2021

București, România

L IVE  Î N  PERSOANĂ  &  HYBR ID

Tu alegi modalitatea de participare.

Ai posibilitatea să fii prezent(ă) în

persoană la locație sau să participi live

interactiv prin platforma Zoom.

MODULUL 2
15  -  18  APRILIE  2021

București, România

L IVE  Î N  PERSOANĂ  &  HYBR ID

Tu alegi modalitatea de participare. 

Ai posibilitatea să fii prezent(ă) în

persoană la locație sau să participi online

interactiv prin platforma Zoom.

MODULUL 3
Dezvoltarea Leadershipului

Generativ & Conștient

21  -  24  OCTOMBRIE  2021

București, România

L IVE  Î N  PERSOANĂ  &  HYBR ID

Tu alegi modalitatea de participare. 

Ai posibilitatea să fii prezent(ă) în

persoană la locație sau să participi online

interactiv prin platforma Zoom.

S T R U C T U R A

Dezvoltarea Comunicării

Generative & Conștiente 

contact@avvaperformance.com



Pentru mai multe informații și orice întrebări referitoare la Programul de Certificare în

Modelul Generativ Sistemic Satir,  te rugăm să ne contactezi direct la 

telefon +40 721.264.319 (Alina Mărgineanu) sau email contact@avvaperformance.com.

Deasemenea, pentru ca să te înscrii la programul de certificare de 12 zile - integral sau

per Module 1, 2 & 3 - și ca beneficiezi de avantajele planului nostru de referințe,

contactează-ne la adresa: contact@avvaperformance.com

Virginia Satir Eva Wieprecht

Prețul integral al programului:
1647€+TVA

Înscrierea pentru fiecare modul individual, la alegere:

începând de la doar 567 € +TVA

PROGRAMUL DE CERTIFICARE  ÎN
MODELUL GENERATIV SISTEMIC SATIR


