Delavnica povzema ključne vsebine
daljšega izobraževanja, imenovanega
Transition 2 Resilience, ki ga je več kot
dve leti razvijala naveza naslednjih
organizacij: Global Ecovillage Network,

Transition Town Network, The
Permaculture Academy, Findhorn
Foundation, Damanhur Federation,
Center for Human Emergence.
Ohlapno ogrodje delavnice bo Campbellov
model Junakovega popotovanja, obogaten
z učnimi metodami iz najsodobnejših
humanističnih in okoljskih izobraževalnih
ustanov. Opirali se bomo na sporočila
telesa, saj je pri življenjskih vprašanjih v
telesu pogosto več modrosti kot v glavi.
80 € prispevka krije posamično delavnico,
obroke, prigrizke in učne materiale.
Kontakt: 041286444
narapetrovic@gmail.com
Prijavnica: http://naravice.wordpress.com

Delavnico vodi NARA PETROVIČ, pisatelj,
predavatelj in moderator z izjemnim čutom
za človeka in skupino, sicer pa (f)ekolog,
pionir luksuzne preproščine in oblikovanja
resnično zdrave družbe.

I. del - od 7. do 9. junija 2013

Bodimo junaki svojega življenja!

Čemu sem tukaj?

(začetek v petek z večerjo ob 19h, konec v nedeljo ob 18h)

Prvi korak bo prepoznavanje osebnega
klica. Potem se bomo posvetili orientaciji
in notranjemu zemljevidu stvarnosti, ki
nas vodi proti osebnim ciljem ali proč od
njih. Sprostili bomo težka čustva, se srečali
z notranjim kritikom in mentorjem.
Izrazili bomo notranji ogenj in vse
zaokrožili v lastni zgodbi. Rezultat bo
notranja preobrazba.

raziskovanje osebnega namena
na osnovi modela

Junakovo popotovanje

II. del – od 21. do 23. junija 2013

Kako druščina junakov premaga
notranjega zmaja
(začetek v petek z večerjo ob 19h, konec v nedeljo ob 18h)

Na nadaljevalni delavnici se bomo učili
oblikovati druščino, prevzemati vloge
(vodja, varuh, podpornik itd.), prevesti
osebno vizijo v konkreten načrt in ga
začeti izvajati; spoznavali bomo veščine
globokega poslušanja in se poglobili v
metodo Zmajevega sanjanja ter spoznavali,
kako presegati izgovore in ustvarjati
zaveze. Pripravili se bomo na soočenje z
"zmajem" in odšli domov vedoč, da v
notranjem boju nismo sami.

Teozofska knjižnica in bralnica
Alme M. Karlin,
Muzejski trg 8, Celje

Nekaj mnenj dosedanjih udeležencev:

Vsi v življenju nekaj počnemo. Kar
počnemo, odraža naše želje,
hrepenenja, voljo, moč in lepoto.
Vendar ne vedno ... Včasih tisto, kar
počnemo, ne služi nam in ni skladno z
našo poklicanostjo (kar navadno vemo
tudi sami!).
Zakaj ne sledimo lastnemu klicu?
Včasih se ga preprosto ne zavedamo,
včasih je pretih, da bi ga slišali. Včasih
je preveč vsakdanji in preprost, da bi ga
jemali resno, včasih bi z njim preveč
izstopali. Včasih je prevelik, da bi ga
lahko objeli, ali tako strašen, da se mu
bojimo slediti.
Toda šele takrat, ko začnemo slediti
notranjemu klicu, postanemo junak
svojega življenja. Zajadramo v
pustolovščino, v kateri je tudi tveganje
in odrekanje, toda v njej se počutimo
bolj žive kot kadar koli prej! Ko se
nehamo oklepati tega, kar "moramo"
biti, postanemo to, kar smo lahko.

„Želim si, da to to delavnico čimvečkrat
izpelješ, da ljudi spodbudiš, da živijo svoj
potencial..”
„Ta program ima daljnosežne koristi za
človeštvo!”
„Toplo priporočam! Delavnica ti odpre
oči za zanke, v katere si nezavedno ujet in
te poveže s celoto.”

Ni res, da so junaki le redke izjeme, ki
to postanejo z družbenim priznanjem.
Junak je vsakdo, ki sliši in sprejme
notranji klic, vztraja čez osebne ovire,
najde ustrezno podporo, tvega uspehe
in poraze s svojo „bratovščino”, se sooči
z lastnimi „demoni”, si dopusti
preobrazbo in se nazadnje nauči
povedati svojo zgodbo ter z njo
obogatiti svet. Zgodba zaokroži
popotovanje in mu vlije višji smisel.

„Vaje resnično delujejo in povzročijo
konkretne, občutene in zavedne notranje
premike, in nič več ni, kot je bilo.
Vzburkajo in oživijo celotno bitje.
"Oprijemljiva, materializirana duhovnost"
za tiste, ki živijo, tu in zdaj. Nobenega
"čaranja", takojšnji ozaveščeni rezultati.”
„Naučila sem se, da moram zaupati sebi,
svoji modrosti in vesolju.”
„Delavnica mi je vrnila upanje.”
„Navdušil me je razpon koristnih tehnik
in metod.”
„Naučil sem se opustiti pričakovanje, kako
bi se stvari morale izteči, in dopuščati
organski razvoj dogodkov. Našel sem mir.”

