Výcvik intuitivní OSHO Zen tarot s Vatayanou
Kdy: 25. 10. - 27. 10. 2019
Kde: Praha - bude upřesněno
OSHO Zen Tarot není tradičním tarotem sloužícím k vykládání budoucnosti. Je to
transcendentální zenová hra zrcadlící současný okamžik bez posuzování a porovnávání.
Probouzí naši intuici, soucit, odvahu a bytí v přítomnosti. Karty jsou branou do
meditace, komunikují s naším podvědomím i nadvědomím a my se naučíme využívat
intuici k jejich výkladu.
Na kurzu si představíme různé sady karet z OSHO komunity, soustředit se ale budeme
na OSHO Zen Tarot. Pokud máte vlastní neotevřený balíček na semináři můžeme provést
jeho inauguraci.
 Dozvíme se jak je balíček OSHO Zen Tarot sestaven a naučíme se několik způsobů
a cílů jeho výkladu ve spojení s vlastním citem a intuicí.
 Dostaneme se do kontaktu se svojí intuicí a vyzkoušíme si, jak ji použít při výkladu
karet, i jako zdroj ve svém životě a při práci s klienty.
Doprovázet nás budou aktivní meditace OSHO Dynamická meditace, OSHO Kundalini
a OSHO Evening meeting (večerní setkání).
Vatayana je senior trenérkou meditačních výcviků, terapií,
workshopů v OSHO International Meditation Resort v indické
Puně, kde také koordinuje jeho chod. Mimo to vede Osho
meditační workshopy, retreaty, výcviky a festivaly po celém
světě. Sama používá OSHO Zen tarot jako velmi názorný
a dobře srozumitelný prostředek v individuálních sezeních.
Reference na lektorku: „Kurz OSHO meditací s Vatayanou se těžko lze vyjádřit
slovy. Vnímal jsem z ní autentičnost, sílu, pevnost, klid, hloubku, energii a její
osobitost. Díky ní mi OSHO meditace ukázaly další rozměr. Setkání s ní pro mě
bylo nezapomenutelným zážitkem, často jsem se k němu vracel. Byl to pro mě
i odpočinkový čas. Srdečně děkuju ! Vladimír“
Přespání je možné na místě ve vlastním spacáku. Výcvik probíhá v angličtině
s tlumočením do češtiny. Na výcvik si přineste vlastní balíček karet OSHO Zen Tarot, je
nutné mít alespoň 1 do dvojice. Výcvik začíná v pátek v 17:30 hod. a končí v neděli
v 17:00 hod. V sobotu a neděli začíná program v 8:00 hod. ráno OSHO aktivní meditací.
V pátek a sobotu končíme kolem 21:00 hod. Cena při registraci do 18. 8. 2019 je
4200 Kč, později 5000 Kč (záloha 700 Kč).
Registrace přes formulář, dotazy e-mailem na oshocentrum@gmail.com

