
  CICLUL I - PROGRAM PRINCIPAL 

CUNOȘTINȚE FUNDAMENTALE 

 Certificat de final de studii Ciclul I - metoda RAP 

 Condiții de obținere:  
1. participarea la toate cursurile RN1- RN 9 și la orele de aprofundare suplimentare; 
2. participare la cele 6 zile de atelier ; 
3. participarea la Master Class; 
4. redactarea unei lucrări (memoriu) de minim 30 de pagini ce va conține analiza propriului 
RAP; 
5. redactarea unei scrisori prin care se ca exprima dorința de a obține certificarea. Această 
scrisoare va fi însoțită de o copie a carnetului de formare în metoda RAP.

 Obținerea certificatului de final de studii Ciclul I - metoda RAP acordă dreptul de a practica metoda însă sub super-
vizarea unui formator. Nu se poate folosi încă titulatura de "practician RAP".

CICLUL II 

APROFUNDAREA 

 Certificat de final de studii în ciclul II - metoda RAP 
1. deținerea certificatului de final de studii Ciclul I - Metoda RAP 
2. participarea la stagiul "Diferențialul Arhetipurilor Personale" ;
3. participarea la alte două stagii cu o durată de minimum trei zile propuse de Școala Georges 
Colleuil (Mitograma, Vise, Onomasophie, etc)

PROFESIONALIZAREA

Certificatul de practician RAP 

Condiții de obținere: 
1. deținerea certificatului de final de studii în ciclul II - Metoda RAP
2. redactarea unei scrisori prin care se exprimă motivația pentru care se dorește obținerea 
titlului de practician RAP;
3. atestarea faptului că s-a urmat o terapie personală cu o durată de cel puțin un an ;
4. redactarea unui memoriu de minim 40 de pagini prin care se prezintă ședințele prin care se 
acompaniază   o persoană voluntară cu metoda RAP. În acest memoriu va fi integrată sinteza a 
cel puțin 9 ședințe desfășurate pe durata a cel puțin 9 luni. 
5. susținerea acestui memoriu în fața unui juriu compus din reprezentanți ai Școlii Georges 
Colleuil, juriu ce va trebui să își dea acordul pentru acordarea certificării ca practician RAP

Persoanele care au primit dreptul de a folosi titlul de "Practician RAP" vor semna Carta Deontologică comună practicie-
nilor și formatorilor RAP.


