Hea kinesioloogia huviline
Kohtume 17. veebruaril Pärnus, Karja tn. 77, et jagada kogemusi, õppida midagi uut ja saada
enda kohta midagi teada.
Päevakava
• 10.00 Kogunemine
• 11.00 Malle Raus – „Lõualuu pingete mõju tervisele, tasakaalustamise võimalused.“
• 12.00 Osalejate mõtted, ettepanekud, huvitavad kogemused jms
• 13.00 - ... Anu Kallavus ja Leida Madalik "Astroloogia töötuba. Teadvus inimvormis."
Töötoa kirjeldus:
Hinge, isiksuse ja keha koostöö tõlgenduste otsimine läbi astroloogia kui sümbolkeele
Päikese, Kuu ja AC meie sünnikaardis.
Orienteeruv aeg: 3–3,5 h.
Selleks kasutame oma keha kui atribuuti. Tunnetust ja analüüsi. Teeme igale osalejale
astroloogilise kaardi, kus vaatleme kolme väga olulist integratsiooniga seotud
elementi.
Iga inimese Kuu, Päikese ja Asc potentsiaali ja sügavamat tähendust. Meie alateadvus
(Kuu), Isiksus (Päike) ja üleisikuline printsiip (Asc). Võime kasutada nii asendusisikuid
kui tunnetada ise. Vastavalt soovile ja osalejate arvule. Seejärel paneme maha
sodiaagiringi ja teeme sissejuhatuse, igaüks häälestub tunnetusele ja püüab kogeda
ning püüda kinni keha sõnumeid. Meie aitame tõlgendada kogetut lähtuvalt
sünnikaardi potentsiaalist. Oleme selle tunnetusliku meetodiga tegelenud järjest 8
aastat kord nädalas.
Sellel meetodil on palju sarnasusi konstellatsiooniga. Oluline erinevus on see, et siin
puudub mängujuht ja igaühel on olemas juba algselt oma koht. Astroloogia aitab
mõista igaühe unikaalsust ja eripära ja jõuda meil üha peenema häälestuse ja
suurema vabaduseni. Vaid võõrast ja valest loobumisega ning oma keskme kaudu on
võimalik jõuda universaalse ja isetu suhestumiseni kõigega mis on.
Päeva jooksul söömine jooksvalt, kohv, tee, vesi.
Õhtune kava vastavalt soovile (spa külastus, ühine õhtusöök, jalutuskäik mere äärde).
Päevase seminari osalustasu seltsi liikmele 10 € (palun kanda seltsi arvele), mitte seltsi
liikmetest külalistele 25 € (millest 10 € tasuda tagastamatu ettemaksuna seltsi arvele ja 15 €
kohapeal sularahas). MTÜ Kinesioloogia Selts a/a nr EE242200221031685833.
Kes soovib ööseks Pärnusse jääda, siis Karja tänava majas (seminari toimumise kohas)
võimalus ööbimiseks 8-le inimesele. Hind 25 €/inimene. Samas ka sauna kasutamise
võimalus, hind 20 €/kasutuskord.
Palun märgi see kuupäev endale kalendrisse ja ootame sind!
Viimaseks palume osalemisest teatada 1. veebruariks, aga mida varem, seda parem.
Karja tänava ööbimiskohtade osas kehtib ütlus “kes ees, see mees” – viimane võimalus kohta
broneerida on 17.01.

