2021

Formació VEO
nivell 1

CENTRE ESCREIX

VISIÓN EXTRA OCULAR, AC

Sessions individuals per a infants, joves i adults

Empresa certificadora en el mètode VEO

www.escreix.cat
info@escreix.cat

Seminari de Vic, planta 2 local 5 (08500 - Vic)
695.286.490

WWW. ESCREIX.CAT

/ESCREIX.INGRID

ESCREIX_VIC

ESCREIX
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MÈTODE VEO
Desenvolupament de la
ment, la consciència i la
visió extra ocular
FORMACIÓ NIVELL 1

FILOSOFIA I PROPÒSIT

ACTIVAR LA VEO

El Mètode VEO és la base del projecte
Visión Extra Ocular, que té per objectiu
treballar a favor d'una humanitat millor,
activant la Visió Extra Ocular dels infants i
educant-los pel futur.
Per aconseguir arribar al màxim nombre de
persones, Visión
Extra
Ocular té
certificadors/es que formen instructors/es,
perquè puguin oferir el mètode a infants i
adolescents d'arreu del món.
Les persones que integrem el projecte
creiem que un món més fratern i conscient
és possible, i sabem que és responsabilitat
de cadascú de nosaltres, de manera
individual, representar aquest ideal.
Per això busquem persones que, com
nosaltres, posin voluntat i energia a
cultivar aquest canvi.
El coneixement que hi ha darrere el VEO és
revolucionari. És evolució. T'hi apuntes?

La VEO (visió extra ocular) és la capacitat
de poder veure el món prescindint dels
ulls materials. Això inclou llegir, pintar,
dibuixar, jugar, mirar la televisió, practicar
esports… amb els ulls tapats.
Més informació i vídeos a:

Més informació sobre el mètode VEO
aplicat a infants i adolescents:
www.escreix.cat/metode-veo/

www.escreix.cat/visio-extra-ocular/

EDUCAR PEL FUTUR
Un àmbit fonamental del VEO és el treball
amb les famílies. El futur de la humanitat
està a mans dels pares i mares i la seva
manera d'acompanyar el creixement dels
seus fills/es. Per això el mètode
s'estructura en sessions pels fills/es i
també pels pares/mares.
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ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓ
La formació en el Mètode VEO nivell 1 és
100% presencial i es duu a terme de
manera intensiva durant 5 dies.
Les formacions són de 4 - 6 inscrits/es per
cada edició. Les places són molt limitades.
Un cop realitzada cal completar-la amb
unes pràctiques per obtenir el títol
d’instructor/a en el mètode. Les pràctiques
consisteixen a presentar cinc casos de
nens/es entre 6 i 12 anys amb els quals
s’hagi completat el programa.

REQUISITS PREVIS
Interès a treballar amb menors i
empatia per acompanyar el seu procés
personal de manera constructiva.
Conèixer els colors i saber llegir.
Voluntat per fer a un costat la filosofia
de vida o religió personal i així poder
acompanyar els processos dels infants
i adolescents amb objectivitat.
No calen coneixements previs en
l’àmbit psicopedagògic, però tenir-los
pot recolzar el treball del mètode i fer
que et sentis més segur/a.
Tenir més de 25 anys.

REQUISITS DURANT I DESPRÉS
Puntualitat i assistència.
Un cop finalitzats els 5 dies de formació,
obtindràs el tíitol de pre-instructor/a. Al
llarg del següent any has de presentar 5
casos pràctics per obtenir el títol
d’instructor/a.
A l'inici de la formació firmaràs un
contracte en el qual se t’autoritza a
oferir la metodologia a persones a partir
de 6 anys, i a comprometre’t a no
alterar-la.

OBJECTIUS
Conèixer i comprendre l’estructura de
la metodologia VEO perquè siguis
capaç d’assolir els objectius del mètode
quan s’ofereix a infants i adolescents.
Rebre les sessions del mètode, perquè
visquis l’experiència des de la banda de
qui el faci amb tu.
Identificar els punts clau que permeten
als infants i adolescents poder
desenvolupar la Visió Extra Ocular.
Comprendre com es treballen els
conceptes que s’inclouen a les
dinàmiques mentals d’autoconeixement, i com es trasllada la informació
que en resulta als pares i mares.
Conèixer casos reals que complementen la teoria del mètode.
Practicar amb nens/es durant la
formació, acompanyats/des de les
certificadores, per guanyar destresa i
confiança en el guiatge cap als nens/es.
Comprendre i aplicar-se la meditació
de la neteja dels 10 cossos, per
guanyar poder personal i acompanyar
amb més èxit els processos personals
aliens.
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COM A INSTRUCTOR/A VEO...
Puc oferir el mètode VEO a nens i
nenes a partir de 6 anys, adolescents i
adults.
No puc formar nous instructors VEO.
Primer cal assolir l’experiència necessària per obtenir el nivell de certificador
d’instructors/es.

HORARIS DE LA FORMACIÓ

DIA 1
9.00h - Benvinguda
9.15h - teoria
12.30h - experiència
pràctica
14h - dinar
15.30h - teoria
18h - fi del dia 1

DIA 2
9.00h - teoria
11.30h - meditació i
experiència pràctica
13.30h - explicació
de la pràctica de la
tarda
14h - dinar
15.30h - pràctica 1
amb nens/es
18h - fi del dia 2

DIA 3

DIA 4

9.00h - teoria
11.30h - meditació i
experiència pràctica
14h - dinar
15.30h - pràctica 2
amb nens/es
18h - fi del dia 3

9.00h - teoria
11.30h - meditació i
experiència pràctica
14h - dinar
15.30h - pràctica 3
amb nens/es
18h - fi del dia 4

DIA 4
9.00h - teoria
11.30h - meditació i
experiència pràctica
14h - dinar
15.30h - pràctica 4
amb nens/es
18h - tancament del
curs

ELS NENS/ES DE LA FORMACIÓ
Des de l'organització demanem que cada
instructor/a inscrit a la formació porti un o
dos nens/es amb qui poder practicar durant
la formació, d'entre 7-10 anys.
El treball serà en parelles, de manera que hi
haurà un nen/a per cada dos instructors/es
per cada dia de pràctica.
Els nens/es que portis i hagin fet la primera
sessió al curs, poden seguir fent les altres
sessions amb tu i ja comptaran entre els 5
casos que has de presentar. Cal que la mare
i/o el pare dels nens/es també estiguin
disponibles per la pràctica.
Si no pots portar cap nen/a, fes-nos-ho
saber perquè ho puguem gestionar.

A les famílies voluntàries:
- Cal que vinguin a la pràctica 1 o a
la 2 o a la 3. Pot ser que els cridem
per repetir a la pràctica 4.
- A les 15.30h vindran i el
pare/mare deixarà el seu fill/a al
curs. S'ha de quedar prop del lloc
de la formació per si se'l crida a
mitja pràctica.
- De 17-18h la mare/pare rebrà
una sèrie de recomanacions sobre
com acompanyar el seu fill/a a
partir d'ara.
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DATES I LLOCS DE LA FORMACIÓ
Per consultar les diferents edicions de la formació i les ciutats on es realitzarà, entra a

www.escreix.cat/formacio-veo
Si reuneixes un grup de mínim 4 persones, també ens desplacem a fer la formació
arreu d'Espanya, Balears i Canàries.
Les formacions impartides des del Centre EscreiX, centre autoritzat per Vision Extra
Ocular, AC, s'ofereixen en Català o Castellà, segons el grup.

PREU

ACLARIMENTS

El cost de la formació és de 1200€. En el
moment de formalitzar la inscripció cal
abonar l’import de 250€, que no és
reemborsable, com a reserva de plaça.
L’import restant es paga el primer dia de
curs, en efectiu, o abans per transferència
bancària.
Un cop finalitzada la formació, com a preinstructors/es i instructors/es accedireu a
un grup de recolzament per tal que pugueu
anar resolent els dubtes que us puguin
sorgir en posar en pràctica el mètode.

INSCRIPCIÓ I MÉS INFORMACIÓ
La inscripció a la formació es realitza a
través del formulari de la web:
www.escreix.cat/formacio-veo

info@escreix.cat

695.286.490

Durant la formació no es permet fer
fotos ni gravacions (vídeo o àudio), ni
de les sessions teòriques ni de les
pràctiques amb nens/es.
Els continguts teòrics els tindràs en
format paper (manual del mètode VEO
nivell 1) i també en format digital (les
presentacions en power point).
El material que necessites reunir per a
la formació és: (1) material per prendre
apunts i (2) un pendrive nou on se’t
copiaran els fitxers pertinents.
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PREGUNTES FREQÜENTS

2

Què passa si passat l'any no tinc els
cinc casos acabats?

Si t'hi has implicat i et falta poc, ens ho
dius i tot és parlar-ne. Si no has practicat,
entendrem que has fet la formació per
benefici personal i se't donarà de baixa de
la llista oficial d'instructors/es. Si en vols
tornar a formar part, caldrà que facis de
nou la formació.

3
1

Hi ha alguna quota que cal pagar
un cop feta la formació?

No. Un cop feta la formació, obtens un
contracte d'ús de drets d'autor vitalici.
Mentre et comprometis a seguir l'ideari
de l'empresa, i les clàusules del
contracte, no se't demanarà res més un
cop hagis presentat els cinc casos de
pràctiques i ja siguis instructor/a de ple
dret.

4

On va néixer el mètode VEO?

El Mètode VEO va néixer a Mèxic als anys
80, de la mà de Noé Esperón i Jacobo
Grinberg (un dels pioners en la investigació
de la VEO). Actualment, l'empresa Visión
Extra Ocular, AC, és qui té els drets d'autor
de la metodologia, i qui imparteix les
formacions per ser instructor/a VEO .

A quant es cobren les sessions del VEO
a Catalunya/Europa?

Cada regió té el seu nivell de vida, i també és
important que l'import cobrat sigui proporcional al valor del servei que s'ofereix. Posahi el preu que creguis més adequat en el teu
cas. Nosaltres recomanem que siguin uns
50€ per sessió.
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5

Vull fer la formació però m'és
impossible desplaçar-me...

Si reuneixes un grup de 4-6 persones,
ens desplacem a fer la formació a la
teva localitat. Si t'interessa aquesta
opció, ens pots escriure i parlarem dels
requisits logístics que cal tenir
compte per poder-la organitzar.

en

6

Com pot ser possible que vegem
sense els ulls materials?

Tenim la sort que aquests últims anys s'ha
popularitzat prou aquest coneixement com
perquè algunes universitats (actualment
americanes) destinin recursos intel·lectuals
a investigar-ho. Però encara no tenim
resultats concloents que et puguem
compartir. A la formació, aprendràs sobretot quines són les condicions internes del
nen/a que faciliten o dificulten aquesta
habilitat, aprendràs com guiar-los perquè
sigui possible.

7

Formaré part d'alguna base de dades
consultable un cop tingui el títol?

Tots els instructors/es VEO degudament
certificats surten a la llista oficial de la web
visionextraocular.com . En fer la formació,
et demanarem les dades de contacte que
vols que surtin en aquest llistat perquè les
persones del teu voltant et trobin i puguin
comunicar-se amb tu.

8

Qui fa les formacions VEO del Centre
EscreiX?

L'Íngrid Terricabres, instructora del mètode
VEO des de 2016 i certificadora VEO. El
Centre EscreiX, centre reconegut per Visión
Extra Ocular, AC, és el lloc on ofereix
habitualment les sessions individuals del
mètode. Si vols conèixer-la més a fons:
https://www.escreix.cat/qui-som/

