Jaký je váš příb
ivotě?
p íběh?
íb h? Jaké je vaše poslání v život
ivot ?
Tvoříte
Tvo íte volně?
voln ?
Dův
věřujete
ujete svému potencionálu?
Nebo: cítíte, že
e potřeb
pot ebujete
n co jako probuzení a
ebujete něco
uzdravení?

Program:
9.009.00-10.30 I.část
I. ást
10.3010.30-11.00 přestávka
p estávka
11.0011.00-13.00 II.část
II. ást
Cena 980Kč*
980K
*cena včetn
v etně
ob erstvení
etn občerstvení

Popis akce:
- interaktivní přednáška
p ednáška s video prezentací
- metodologic
metodologický
ický pří
p ístup k tématu: astroastro-psychologicky a
mytologicky.
mytologicky.

V první části
ásti budeme mluvit o charakteristikách
slunečního
ecké mytologii. Také
slune ního božstva
bo stva,
stva hlavně
hlavn v řecké
srovnáme Slunce jako symbol otce a duchovního
principu s matkou, Měsícem,
M sícem, Zemí a hmotou.
Slunce v astrologii
astrologii označuje
ozna uje touhu jedince stát se sám
sebou. Poznání charakteristik vlastního Slunce vede
k otázce - kdo jsem, když
kdy se odpoutám od všech vlivu
rodičů
rodi a společnosti,
spole nosti, ve které jsem vyrostl.
Jestli v sobě
lověk
sob chce člov
lov k odhalit vlastní potenciál,
potenciál, tak je
nutné, aby se ponořil
pono il do sebe. Sebepoznání nutně
nutn vede k
osamění.
osam ní. Tím se otevírá prostor v naší duši,
duši, pro tvorbu a
to, čemu
emu říkáme
íkáme sluneční hra. Není každý
ka dý umělcem,
um lcem, ale
každý
ka dý z nás má možnost
mo nost tvořit,
tvo it, pokud je schopen ponořit
pono it
se do hlubin svého srdce.
srdce.
Na závěr
záv r si vysvětlíme,
vysv tlíme, proč
pro je důle
d ležité
le ité nevzdávat se
zápasu o světlo,
emu se říká
íká
sv tlo, a seznámíme se s tím, čemu
vnitřní harmonie.

Upozornění
Upozorn ní pro účastníky:
ú astníky:
Přii přihlašování
as a
p ihlašování do poznámky napište své datum, čas
místo narození. Pomůže
Pom e Vám to se během
b hem workshopu
dozvěd
dozv dětt více o vlastním
vlastním příb
p íběhu.
íb hu.

