TARA – Proces
Palma Aperta o.s. ve spolupráci
s Václavem Kořínkem a Klaudií Pospíšilovou
vás srdečně zvou na víkendový sebepoznávací seminář
Kdy: 1. 3. – 3. 3. 2013
Kde: Květ radosti, České Budějovice, nám. Přemysla Ot.II.84/24

TARA – Proces je krásný prostředek svépomoci, který vám
prostřednictvím zahlédnutí minulých zkušeností umožní lépe
rozpoznat smysl života v současnosti. Za účasti zkušeného
lektora, máte možnost v týmu vycestovat do jádra planety a
v jejím žáru zanechat vše, či alespoň část bloků, které přímo
souvisí s vaší minulostí.
V západních kulturách je patrné, jak mnoho fyzických i
psychických onemocnění vzniká v důsledku ztráty dynamického
spojení mezi lidmi a jejich Zemí. Ztratili jsme vědomý kontakt
nejen s naším životem, vnějším prostředím, ale i s vlastním tělem.
U mnoha přírodních národů toto spojení zůstalo zachováno, je
praktikováno a chápáno jako nedílná součást fyzického života.
Znovunalezení tohoto spojení je jádrem Tara Procesu.
TARA - Proces je přístup, ve kterém se snoubí moudrost Východu
a Západu, tradičního vědění i současných poznatků, není závislý na
víře, dogmatu, přesahuje čas a prostor.
Jedná se o proces orientovaný na léčení těla, způsobem, který
současně reflektuje tělo na úrovni fyzické i úrovních jemných
energií a moudrosti věků. Ukáže vám, jak vaše tělo ukládá a
přetváří bolest, jak vytváří nemoci a jak je lze uzdravit.
V TARA - Procesu máte příležitost poznat své tělo takové, jaké je
– tvůrčí a geniální, můžete jej znovuobjevit, na cestě do dávného
poznání, ve spojení s moudrostí Matky Země.
Umožňuje nám získat zkušenost s mnoha rozměry našeho bytí,
původní a všudepřítomnný vnitřní čas – vždy a všude. Je to spíše
cesta ke hledání sebe sama, než k formulaci strategických cílů
uspěchané doby. Právě proto TARA - Proces podporuje tvůrčí
síly a rozvíjí tvořivou ženskou energii.
Vede nás k naší podstatě, vede nás ke schopnosti zahlédnout
a realizovat naše životní poslání.

TARA-Procesem vás provede Václav Kořínek, zkušený

facilitátor, terapeut a

lektor, který má bohatou praxi s různorodou cílovou skupinou.

Zabývá se psychoterapií, arteterapií, muzikoterapií, je aktivním hudebníkem,
autorem a interpretem řady projektů hudebních, divadelních a filmových.

Je lektorsky aktivní pro různé instituce v oblasti sebepoznávání, rozvoje lidských
zdrojů v rámci seminářů pořádaných pro náhodně vytvořené skupiny lidí, pro
firemní vzdělávání, pro děti i dospělé, zdravé i nemocné.
Na kontě jeho pracovních aktivit je práce pro Linku důvěry a Centrum
psychoterapie v Mladé Boleslavi, muzikoterapie v rámci lektorské a poradenské
činnosti pro školy, ústavy a centra pro lidi s mentálním a tělesným postižením,
účast v projektech realizovaných pro fakultní nemocnici Motol v Praze,
dokumentaristická práce v programu Dobrovolníci v nemocnici v ČR v rámci
pobytu v USA v Arizoně a v Kalifornii. Václav Kořínek je spoluautorem
prezentačních a dokumentárních materiálů dobrovolnických programů (kamera,
hudba, režie), je lektorem interaktivního programu „Doktor Rytmus“ (hudební
workshopy a semináře pro děti i dospělé) a „Hudební dílna“, vyrábí bubny a jiné
dřevěné rytmické nástroje, koncertuje a vystavuje.
Více informací: www.stardrum.eu

„Po zkušenostech s Tara-Procesem jsem přesvědčen, že se jedná o opravdový dar
v podobě ohně, který se může rozhořet v každém hledači, v každém člověku
který chce se svým životem hnout směrem kupředu a být sám sobě i druhým
oporou.“
Václav Kořínek

Program
Pátek 1.3.2013
18:00 – 19:00 Příjezd, „Čaj kolem páté“, ubytování
19:00 - 21:00 Večeře a seznámení s programem
Sobota 2.3.2013
8:30 – 9:30 Snídaně
10:00 - 13:00 TARA - Proces
13:00 - 16:00 Reflexe, Oběd, Odpočinek
16:00 – 18:00 TARA - Proces
18:00 - 20:00 Večeře, příprava na kulturní program
20:00 – 21:30 Stardrum – hudební program Václava Kořínka
Neděle 3.3.2013
8:30 - 9:30 Snídaně
10:00 – 12:30 TARA - Proces
12:30 – 14:00 Reflexe, oběd,
14:00
Závěr semináře
Cena semináře: 1600 Kč
V ceně je zahrnuto: kurzovné, materiál, strava
Možnost ubytování: je v jednání, pro zájemce bude upřesněno
– není zahrnuto v ceně semináře
Místo konání semináře: Květ radosti, České Budějovice, nám. Přemysla Otakara
II. 84/24.

Podobné semináře jsou realizovány též v Praze a Brně
Více informací:
www.stardrum.eu
E-mail: klaudiapospisilova@gmail.com
Tel.: 777 848 994

