Ceļojums sevī “Iekšējais bērns - satikšanās,
atdzimšana"
2017.gada 27. – 28.maijs

Viesu nams “Kuncīši”

Murjāņos
Norises laiks 10:00 sestdienā, līdz 17:30 svētdienā.

REĢISTRĒJIES DIVATĀ LĪDZ 15.maijam UN SAŅEMIET 10%
ATLAIDI KATRAM

Šis divu dienu ceļojums ir pilns intensīva, iekšēji transformējoša darba.
Katrs dalībnieks iegūs sev dziļu, unikālu un patiesi nozīmīgu satikšanās
pieredzi, kas atsāk veidot savas iekšējās pasaules kopveseluma izjūtu.
Seminārā iepazīsim sava iekšējā bērna dažādos aspektus, attīstīsim,
mācīsimies veidot un būt patstāvīgā kontaktā ar šo radošo savas
personības daļu, kas atbild arī par dzīvesprieku emocionālajā līmenī un par
imunitāti fiziskajā līmenī. Dziedēsim iekšējā bērna cietušos aspektus, kuri par sevi atgādina šodienā. Ļausim atdzimt savam
iekšējam bērnam - vitālam, dzīvespriecīgam, zinātkāram un radošam - piedzīvot savu senču atbalstu, svētību un
mīlestību.
Izmantosim savu augumu, balsi, skaņas, krāsas, aromātus, bioenergoplastiku, bioenerģētiku, Helingera izvietojumus,
ķermeņa psihoterapijas metodes, klātbūtni sev un apzinātību.
Seminārs paredzēts cilvēkiem, kas vēlās ielūkoties sevī dziļāk, ieraudzīt sevi no īpaša un pārsteidzoša skatu punkta un
transformēt līdzšinējā dzīves ritumā pazīstamo diskomfortu. Īpašu ieguvumu var saņemt tie, kas ikdienā ir klāt dzemdībās
citiem un cilvēki, kas strādā ar jaundzimušajiem vai zīdaiņiem. Šī ir dziļi dziedinoša pieredze gan savām dzemdībām, gan
tām, kurās esam bijuši klātesoši, kā arī par laiku, kad esam nesen piedzimuši.
Pasākumu vadīs sertificēta EUROTAS transpersonālā psihoterapeite Liene Vēsmiņa, kas specializējusies aromaterapijā,
mākslas un ķermeņa terapijā. Studējusi B.Helingera sistēmfenomenoloģisko pieeju, neiroveģetoterapiju un
psihoorganisko analīzi. 12 gadu pieredze psihiatriskajā slimnīcā ar depresijas, neirožu un veģetatīvās distonijas pacientiem.
*Dalības maksa:
Piesakoties līdz 16.05. - 160€, TII studentiem - 150 €
Piesakoties pēc 16.05. - 175€
Papildus informācija: Māra Veselova (26163153)
E-pasts: ziedos.zieds@gmail.com
Seminārā paredzētais dalībnieku skaits ir līdz 16 cilvēkiem
Rekvizīti: “Ģimeņu klubs „Brīnumu zeme””, 40008222671,
AS "Privatbank", LV26PRTT0256024028200

*Cenā iekļauti:
● ēšana 3x dienā, un guļvieta,
● pirts rituāls, un darba materiāli,
● Transpersonālās Izglītības Institūta sertifikāts.
Pieteikšanās kārtība:
1. Aizpildiet pietiekšanās anketu https://goo.gl/YK0vEN
2. Iemaksājiet 30,- eiro (reģistrācijas maksa) vai pilnu dalības
maksu (ja nepieciešams rēķins par pilnu summu, lūdzu par
to rakstiet uz e-pastu: ziedos.zieds@gmail.com

Atsauksmes pēc pirmā ceļojuma pie sevis:
●

Pēc pasākuma ir sajūta itkā esmu ietīta mīlestības kokonā, mani viscaur apņem vecāku un senču mīlestība, bet iekšpusē
pie manis ir beidzot satiktais un samīļotais iekšējais bērns. Jau pagājusi vairāk kā nedēļa, bet joprojām notiek kādi dziļi
transformējoši procesi, kurus pat vārdos nevar aprakstīt, bet ir tik ļoti mīļa un visaptveroša iekšēja atbalsta sajūta.
● Paldies par jaudīgo piedzīvojumu. Tas ir tiešām kaut kas, kam vēl jāļauj nosēsties un apjausties. :) Jau trešo dienu kolēģi
pie pusdienu galda pamana un jautā, kāpēc smaidu? Bet kāpēc gan ne? Iekšējs miers un prieks, un gribas tā maigi,
dejojot plūst.
● Paldies par burvīgajām divām dienām, par atbalstu, par smaidiem, asarām un piedzimšanu no jauna! Tas bija un ir
brīnišķīgi! Un reizi pa reizei sajūtu un smaidu kopā ar "iekšējo bērnu".

