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POĽSKO
SLOVENSKO
TAIANSKO

aktuálne poznatky nielen v ich odbornej oblasti,
ale tiež ohľadom zvykov a kultúry krajín, do
ktorých zvyčajne chodia. Počas seminárov je
rozvoj tém a vyučovania prelínaný a
doprevádzaný hudbou, spevom a modlitbou.
Navyše, v pauzách medzi vyučovaniami sa
mnohí účastníci obracajú na zakladateľov s
žiadosťou o radu a duchovnú podporu, aj
všeobecne ohľadom zdravého a správneho
vzťahu k životu.
ŠKOLY

SEMINÁRE

Jedným z typických podujatí Nadácie
zameraných na šírenie diel a duchovných
skúseností jej zakladateľov sú jedno- alebo
dvojdňové semináre, aktuálne organizované v
Taliansku, na Slovensku a v Poľsku. Tieto
semináre sú zamerané na témy života (pravda o
láske, spravovanie zdrojov, vzťahy, manželstvo,
ako zvíťaziť nad nadvládou strachu, poslanie
muža a ženy, ako prekonať krízu), ako aj na
témy priamo duchovné, s cieľom podporiť
uzdravenie
a
oslobodenie
účastníkov
(uzdravenie rodostromu, ako uniknúť z prekliatí,
vnútorné zdravie). Vyžadujú kontinuálne
vzdelávanie zakladateľov, ktorí v procese
rozvoja a pri šírení ich diel potrebujú mať
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Od marca 2009 sme zahájili trojročné
vzdelávacie kurzy s cieľom vyučovať „ako žiť v
kráľovstve nebeskom.“ Vyprofilovali sa ako
skutočné školské kurzy, venujúce sa trom
hlavným témam: 1.Nebeské kráľovstvo,
2.Oslobodenie a 3.Duchovný človek. V súčasnej
dobe prebiehajú dva takéto kurzy na Slovensku
a jeden v Taliansku.
Každý kurz pozostáva z 200 až 250 hodín ročne a
je členený do 3-5 trojdňových modulov od
piatku do nedele, plus 6-dňové letné
sústredenie.
Obyčajne sa aj talianski študenti pripájajú k
jednému zo slovenských sústredení. Miesto
konania školy v zahraničí je v Žiline, zatiaľ čo v
Taliansku je to v Siene, v našom sídle.
Počas výučby je odovzdávané vyučovnaie
zakladateľa Maurizia Tiezzi a spievajú a hrajú sa
skladby zakladateľa Fabrizia Tiezzi, ktoré sú
zložené k daným témam. Študenti majú tiež
možnosť "spievať" vyučovanie z diapozitívov, čo
napomáha učeniu. Súčasťou procesu vyučovania
je aj modlitba a počas voľného času väčšina

1) Seminár v Žiline , Slovensko

2) Seminár v Bratislave, Slovensko

3) Seminár vo Wrocław, Poľsko
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študentov má tiež možnosť konzultácií s oboma
vyučujúcimi, ak potrebujú morálnu a duchovnú
podporu či radu.
VZDELÁVANIE ZAKLADATEĽOV
Nadácia považuje za veľmi dôležité, aby jej
zakladatelia mali vo svojej odbornej oblasti
aktuálne poznatky. Skrze svoju skúsenosť a
stretnutie s Bohom zažili zmenu života a božie
uzdravenie skrze hudbu, spev, modlitby a
vyučovania založené na Biblickom posolstve.
Navyše, stále častejšie sú žiadaní, aby priniesli
svoje skúsenosti aj do prostredí, kde stretávajú
chorých so špecifickými ochoreniami (poruchy
mysle), či medzi sociálne znevýhodnené osoby
(väzňov). Pre ich efektívnu prácu v týchto
prostrediach je tiež potrebné, aby mali
požadované schopnosti. Pripomíname, že cieľ
Nadácie je
obsiahnutý aktivitách, ktoré
zvyčajne zahŕňajú výučovanie a formáciu,
starostlivosť a podporu chorých, postihnutých,
chudobných a sociálne znevýhodnených
občanov, a tiež podporu kultúrnej výmeny
medzi národmi, ale aj vykonávanie rôznych
činností medzinárodnej rozvojovej spolupráce.
Fabrizio Tiezzi a Angela Tancredi sa neustále
vzdelávajú v speve a kompozícii. Fabrizio Tiezzi
absolvoval kurzy kompozície a umeleckej
produkcie súčasnej hudby a navštevuje tiež
štvorročné štúdium pre získanie titulu odborne
kvalifikovaného muzikoterapeuta (Centrum pre
ďalšie vzdelávanie v Assisi, Pre civitate
Christiana).
Muzikoterapeutický
výcvik
vykonáva v sociálno-pedagogických a sociálnozdravotníckych zariadeniach v Taliansku.
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Maurizio Tiezzi navštevuje od roku 2006 školu v
Nassau na Bahamách, kde je školený k výučbe
evanjeliových
posolstiev
"nebeského
kráľovstva“. Školu organizujú "Myles Munroe
International" a "Bahamy Faith Ministry“. Medzi
prednášajúcimi sú poprední biblisti ako Dr.
Myles Munroe, známy "motiváčný speaker“ a
autor mnohých bestsellerov, konzultant a
zakladateľ
"Bahamas
Faith
Ministry
International". V súčasnej dobe sa Maurizio
Tiezzi zúčastňuje aj trojročného magisterského
kurzu v Ríme na škole “Scuola Superiore di
Analisi Transazionale“, aby získal kvalifikáciu
profesionálneho poradcu v oblasti vzdelávania a
vzťahov. "Scuola Superiore di Analisi
Transazionale" je psychoterapeutická škola
zameraná na transakčnú analýzu, právne
uznaná
MIUR, Ministerstvom
vysokého
školstva a výskumu.
ŠKOLENIA
PRE
EXTERNISTOV

DOBROVOĽNÍKOV

4) Slovenská škola

A

Cantonuovo vyvíja nové projekty pre duchovnú,
biblickú a vzťahovo-vzdelávaciu formáciu svojich
dobrovoľníkov aj externistov, ktorý ich žiadajú.
Za týmto účelom existujú kurzy, semináre aj
individuálne konzultácie, počas ktorých
prebiehajú aktivity ako modlitba, vyučovanie
Biblie, muzikoterapia a poradenstvo na báze
transakčnej analýzy.

5) Slovenská škola – skupinová aktivita

6) Talianska škola v sídle nadácie v Siene
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