Kære IGP medlemmer

Formålet med mødet er at blive klogere på, hvordan det psykologiske
testværktøj GTI Energywave® med rødder i Gestaltterapien kan skabe hurtigere
klarhed for klienten samt, hvilke fordele testværktøjet kan tilbyde IGPmedlemmet og dennes forretning. Seminaret lægger op til mulighed for aktiv
deltagelse og spørgetid, og der medsendes en introduktion ”Se dit
adfærdsmønster i øjnene”, du som deltager kan læse og finde inspiration i. Det
forudsættes at deltagerne har læst materialet igennem inden seminaret.

Agendaen for seminaret ser ud som følger (cirkatider):













10.00: Velkommen og dagens overordnede tema v/IGP
10.10: Præsentation af GTI Energywave ApS og dagens agenda v/CEO og
Partner Mads Elk
10.20: Hvorfor anvende en test med vores klienter v/psykoterapeut MPF og
Partner Johnny Alsted?
10.30: Hvad viser de 6 stadier i GTI Energywave® testen v/ Johnny Alsted?
11.00: Pause
11.15: Hvad viser testen ift. dit dilemma (gennemgang af konkret
deltagereksempel) inkl. efterfølgende spørgsmål v/Johnny Alsted?
11.45: Gruppearbejde med egen test v/alle samt efterfølgende spørgsmål
12.45: Frokost
13.45: Præsentation af den forretningsmodel, som GTI Energywave ApS
tilbyder psykologer og psykoterapeuter MPF v/Mads Elk
14.30: Afsluttende spørgsmål og booking af personlige sessions
15.00: Tak for i dag og kom godt hjem.

For at give deltagerne det bedste udbytte af mødet, så tilbyder GTI Energywave
ApS hver enkelt deltager, at score GTI Energywave® testen på et dilemma eller
udfordring, som deltageren har i relation til en eller flere andre personer i en
konkret kontekst. Dette være sig ægtefælle, kæreste, børn, forældre, kolleger,
venner eller andet. Dette vil give den bedste forståelse for den klarhed, som
værktøjet kan skabe imellem terapeut og klient.
De deltagere som er interesseret i en sådan gratis test (for IGT) bedes skrive til
info@gtienergywave.com med teksten: ”IGP Århus ja tak” samt egne
kontaktinformationer inden den 20. oktober.
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GTI Energywave ApS sørger derefter for at fremsende link til scoring af test,
som bedes udfyldt senest den 1. november 2021.

På seminaret den 6. november 2021, vil der i gruppearbejde blive arbejdet med
deltagernes test (for dem som ønsker det) – dog uden en personlig
tilbagemelding fra GTI Energywave ApS. De deltagere som måtte ønske en
personlig tilbagemelding, kan på slutningen af workshoppen booke en 60
minutters tilbagemelding hos Johnny Alsted eller Mads Elk.

Vi ser frem til seminaret med IGP den 6. november 2021.
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