ŠOLA ZAVEDANJA 2013/14 – POVABILO NA POTOVANJE V GLOBINE DUŠE

V šoli za življenje Atma vas v šolskem letu 2013/14 vabimo na intenziv zavedanja. Program je namenjen
vsem, ki želite poglobiti poznavanje sebe in ozavestiti čim več skritih kotičkov lastne duše. V času, ki
podpira prebujanje iz nespremenljivega, iz stopicljanja po poteh, ki nam jih narekujejo drugi, v
svobodno, ustvarjalno in polno življenje, v katerem je dovolj prostora in poguma za srečo.
Po najbolj optimističnih ocenah se zavedamo okoli 10 odstotkov svoje celote, Vedski spisi pa pravijo, da
samo en odstotek. Če želimo živeti srečno, kreativno in plodno življenje, moramo ozavestiti in zavestno
uporabljati čim več svojih 'spečih' sposobnosti. Za harmonično in svobodno delovanje je dobro, da smo
čim bolj ozaveščeni na vseh področjih in ravneh lastnega bivanja in delovanja. Privedimo torej lastno
zavedanje in samopoznavanje na novo raven!
Program se bo odvijal v skupini od 8 do 15 oseb skozi izkustveno spoznavanje in ozaveščanje skritih, še
nepoznanih delov sebe v morfološkem polju (polju postavitev družine) preko spoznavanja in zaznavanja
sporočil naših duš in izkušanja različnih situacij v naših življenjih. Program ne temelji na informiranju in
znanju, temveč na spoznavnih ravneh, intuitivnih in nezavednih področjih človeka kot celote ter na
spoznavanju lastne duše in višjega jaza.
Program bo potekal enkrat mesečno ob četrtkih od 16.30 do 21h. V primeru večjega interesa je možno
program izvesti tudi v dopoldanskem času in tudi v kakšnem drugem kraju. Minimalno število prijav za
izvedbo programa na posamezni lokaciji je osem.
Vsebina programa se je spontano zlila na papir in zdaj jo ponujam, da jo skupaj prehodimo. Sklop prvih
treh delavnic je namenjen področju prve čakre in sprejemanju življenja, vsaka naslednja pa je
namenjena področjem po preostalih čakrah. Sklopi se nadgrajujejo, med posameznimi sklopi pa je dovolj
časa za integracijo in poglabljanje zaznanega in spoznanega. Temo, ki se vas bo najbolj dotaknila, boste
lahko postavili na eni izmed rednih delavnic postavitev družine, saj je ena lastna postavitev vključena v
program.
Udeleženci bodo dobili mapo z gradivom in priporočili za samostojno delo po posameznih sklopih,
zaželeno je, da si v tem času beležijo sanje in urijo opazovanje samega sebe, ipd. Udeležencem pripada
ena lastna postavitev (glede na spoznanja iz šole zavedanja) na kateri izmed rednih delavnic Postavitev
družine Šole za življenje Atma ob predhodni prijavi.

Vpis: vpis je možen do 10. oktobra 2013 oziroma do zapolnjenih mest. Točna lokacija delavnice bo
sporočena naknadno (ustrezno lokacijo še iščem in bo kmalu znana), vsekakor bo na dosegu LPP. Ob
prijavi vsaj 8 udeležencev bomo program izvedli tudi drugod oz. ponovili.
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Cena: 450 evrov. Ob vpisu 50 evrov, ostalo v štirih mesečnih obrokih po 100 evrov (oktober-januar).
Celotno plačilo ob prijavi: 400 evrov. V ceno je vključeno 9 srečanj po 4,5 ure, gradivo in ena lastna
postavitev na redni delavnici postavitev družine.
Prijava: po e-pošti na atma.postavitev.druzine@gmail.com ali po telefonu na 041/426-920.

Program bom vodila Nataša Magister, univ. dipl. soc. del., s številnimi dodatnimi znanji s področij
skupinske dinamike, individualnega in družinskega svetovanja, voditeljica izkustvenih delavnic postavitev
družine, učenka bele tantre in vedante.

Program dela:
1. Oktober 2013: PRENATALNA IZKUŠNJA – izkušnja pred rojstvom (duša pred prihodom v trebuh,
izbor staršev, obdobje v maminem trebuhu) – 1. čakra
2. November 2013: ROJSTVO (in prvi dve leti po rojstvu). Sprejemanje sebe, mame in življenja. – 1.
čakra
3. December 2013: NERAZREŠENE TRAVME IZ PRETEKLIH ŽIVLJENJ – koliko jih je, kakšne vrste (npr.
vojna, bolezen, religija, ipd.), njihova pomembnost in vpliv na sedanje življenje – 1. čakra
4. Januar 2014: NERAZREŠENE TRAVME IZ TEGA ŽIVLJENJA IN OBILJE (morebitne travme iz tega
življenja, oče, vstopanje v svet, pogum, obilje) – 2. čakra
5. Februar 2014: ILUZIJA – SVOBODA (volja, agresija, tekmovanje, ego, želje, odvisnosti, sorojenci) – 3. čakra
6. Marec 2014: VEZI, KI OMEJUJEJO – LJUBEZEN (rezanje vezi od narcistične 'ljubezni',
prepoznavanje ljubezni, bližina – občudovanje, običajnost – veličinska motnja, ipd.) – 4. čakra
7. April 2014: KREATIVNOST, SOUSTVARJANJE LASTNEGA ŽIVLJENJA (izbira, žrtev – kreator,
prepoznavanje lastnih kreativnih področij, pogumno in navdušeno izražanje Sebe,
prepoznavanje ovir) – 5. čakra
8. Maj 2014: RESNICA, VIDENJE (zaznavanje, prepoznavanje občutkov, instinktov, sprejemanje in
prepoznavanje Resnice. Pripravljenost videti in sprejeti) – 6. čakra
9. Junij 2014: RAZUMEVANJE, INTEGRIRANJE, HARMONIZACIJA, BUDNOST (integriranje celotnega
procesa, razumevanje, nova sinergija vsega spoznanega) – 7. čakra

Ne obljubljam vam razsvetljenja, obljubim pa vam, da se boste po zaključenem programu bolje poznali,
bolje zavedali svojih potencialov, nezavednih delov, instinktov in intuicije (in še kaj). Vse to je za
srečno in uspešno življenje še kako potrebno.

Dobrodošli, ljubi sopotniki!
Nataša Magister
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