Workshop-uri
florale

scoaladeflori.ro
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Dacă am putea vedea în mod clar miracolul unei flori,
întreaga noastră viață s-ar schimba din temelii.
B

U

D

D

H

A

3 |

Da, există un asemenea miracol în florile pe pe lângă care trecem în fiecare
zi, în cele pe care le plantăm în grădină sau în faţa blocului, în cele pe care
le dăruim sau le primim şi fiecare dintre noi poate învăţa să îl descopere!
Există însă un miracol şi în florile pe care le ignorăm, considerându-le
prea neînsemnate pentru viaţa noastră de fiecare zi, deşi florile bucură,
florile ne pot spune cine suntem, florile ne redau echilibrul şi ne susţin
în drumul spre succes şi propria dezvoltare, florile vindecă de stres, de
singurătate, de propriile temeri...
Şi pentru că iubirea de flori, cu tot miracolul lor, se poate învăţa, a apărut
Şcoala De Flori.
O şcoală cu totul specială, unde predăm lecţii şi organizăm cursuri
- şi ele speciale!- pentru cei deja pasionaţi de flori sau care îşi caută o
pasiune, care vor să împartă cu membrii familiei, cu colegi sau cu oameni
necunoscuţi, miracolul florilor !
O şcoală deschisă pentru iubitori de flori de toate vârstele şi pentru
profesionişti deopotrivă.

O şcoală unde, îmbinând pasiunea, profesia şi afacerea,
deţinem secretul de a înflori orice grădină sufletească!
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• Vă așteptăm într-o sală modernă de curs, precum şi în alte spaţii
integrate, în care există expoziţii permanente sau periodice de
flori şi aranjamente flo rale. Organizarea spaţiilor permite aplicarea
tuturor normelor de distanţare şi siguranţă medicală a participanţilor,
începând de la organizarea unor grupe restrânse şi până la asigurarea
normelor de igienă şi protecţie sanitară.
• Dispunem de spaţii în aer liber, în care putem organiza ateliere, dar
şi sesiuni fotografice.
• Vă oferim posibilitatea să achiziţionaţi plante şi flori şi vă oferim
sfaturi de specialitate privind întreţinerea lor.
• Acordăm, pe toată durata cursurilor, a work-shop-urilor şi atelierelor,
consiliere de specialitate, precum și toate materialele şi accesoriile
necesare realizării aranjamentelor.(La finalizarea fiecărui stagiu, fiecare
participant îşi va lua aranjamentul realizat acasă)
• Opţional, pentru un program mai extins, de Team Building, asigurăm,
între atelierele organizate pe parcursul zilei, la cerere, posibilitatea unei
drumeţii şi a unei vizite la Mânăstirea Zamfira - important lăcaş religios,
pictat de Nicolae Grigorescu. De asemenea, asigurăm posibilitatea
servirii mesei de prânz la Mănăstirea Zamfira, preţul urmând să fie
stabilit, punctual, în funcţie de mărimea grupului.
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Echilibrul mental
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Workshop de
terapie floristică
și refacere a
performanței
profesionale
*Programe creative și
recreative anti-stres şi
anti-epuizare
*Redescoperirea,
într-o perioadă
supertehnologizată, a
bucuriei de a atinge o
floare şi de a-i găsi locul,
după propria imaginaţie,
nu numai într-un
aranjament, ci în propria
viaţă.

Cine sunt eu?
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* Workshop
floral pentru
descoperirea de
sine prin limbajul
florilor
V-aţi întrebat vreodată de ce
vă place mai mult o floare
sau alta ? De ce vă simţiţi
bine în prezenţa unui buchet
şi de ce un altul, oricât de
atrăgător a fi, nu vă spune
aproape nimic ? Orice preferinţă aţi avea, nu este deloc
întâmplătoare. Iar la Şcoala
De Flori puteţi afla şi de ce,
printr-o inedită „radiografie”
în culori şi miresme .
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Bulb de floare - Suflet omenesc
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Crize și pasiuni

* Workshop floristic
şi o călătorie
creativă spre propria
personalitate
Ştiţi,cu siguranţă, că bulbul reprezintă stadiul latent al unei flori care ne va bucura într-un anotimp sau altul. Că în mugurele
subteran se află laolaltă energie,
frumuseţe, parfum care se „luptă” să iasă la lumină, înfruntând
inclusiv condiţii vitrege.Oare
sufletul omenesc nu îi seamănă
?! Vă propunem un curs care
începe de la istoria de mii de ani
a decorării cu flori- egiptenii, de
exemplu, decorau cu flori încă
din 2.500 î.Hr- şi până la relaţia
om-natură. O abordare floristică
dar şi psihologică a beneficiilor
prezenţei florilor în viaţa noastră.

Workshop-uri florale pentru echipe
Muncim în echipă, trăim, mare parte a timpului, în echipele în care
suntem integraţi acasă şi la serviciu. Atunci, de ce nu ne-am bucura,
tot în echipă, şi de un răgaz creativ, prin intermediul florilor, după
orele de program sau în timpul liber al familiei?
scoaladeflori.ro

Telefon
+40 723 852 820

Adresă
LIPĂNEŞTI 213B, Prahova

Email
infosiati@gmail.com

Programul de lucru
9:00 - 18:00

