PROGRAM

Srčna delavnica pod kozolcem ob Cerkniškem jezeru in v
Rakovem Škocjanu z Natašo Čebulj in Ljobo Jenče

Sprejemanje dediščine, talentov, zemlje, prostora
prednikov ter odkrivanje lastne edinstvenosti skozi glas
duše – junijska plodovitost
25. in 26. 6. 2021 pod kozolcem pri Hiši izročila v Dolenji vasi
Vabljeni, da se odpremo bistvu našega trenutnega življenja in našega obstoja v tem trenutku, v tem času, v tem prostoru.

"Srečno življenje je kot umetnost - nastaja iz ljubezni in hkrati to je."
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RAZPOREDITEV PO DNEVIH
Petek, 26. 6. 2021 od 8.30 do 18.30 ure
• 8.30 – 9.00 jutranja kavica in čaj
• 9.00 - 14.00 - Sistemske postavitve po programu
• 14.00 – 15.30. ure Kosilo
• 15.30 - 18.30 - Sistemske postavitve po programu

TEME
»Osebni, družinski in prostorski sistemi – vodi Nataša Čebulj
- Družina in njeni sistemi – transformacija v čustveno zavedanje in sprejemanje
sega, kar pripada v družinski sistem – čustveni spomini prednikov,
- »Moj osebni in družinski sistem in zavedanje prostora kjer živim«,
- 12 dimenzij in njena bitja – prvih šest dimenzij,
- Duša in njena povezava z duhovno in materialno dediščino – družinski talenti in
materialna dediščina – osebna transformacija in zavedanje pravice in dolžnosti za
deljenje blagoslovov in pravice do sreče in blagostanja.
- .
Ustvarjalno srečevanje z glasovi – vodi Ljoba Jenče
Glas je odsev moje duše. Z ustvarjalnim, igrivim oblikovanjem lastnega glasu lahko
spreminjam svojo resničnost. Junija oblikujem in odprem svoje središče in poskrbim za
plodovitost svojega polja in blagoslov zorenja.
- Sproščanje in povezovanje s telesom in smermi gibanja
- Ustvarjanje svojega središča za oblikovanje glasu in govora
Ustvarjanje polja mojega novega glasu. Pri vajah bomo uporabili tehniko giba, imaginacije,
risanja oblik in spontanega plesa.

Sobota, 26. 6. 2021 – od 9. do 13. ure
z Gajinimi sistemi – Rakov Škocjan
• 8.30 - 9.00 – jutranja kavica v Hiši izročila
• 9.00 – 12.30 - Delavnica po programu v Rakovem
Škocjanu
• 12.30 do 13. ure Zaključek v Hiši izročila

Spoznavanje Gajinih sistemov in vseh njenih bitij v Rakovem Škocjanu – vodiva
Ljoba Jenče in Nataša Čebulj
Sveta mesta in svetišča Rakovega Škocjana
-

Peta reinkarnacija Ljubljanice - prihod Raka iz podzemlja - orjaška skulptura,
Sakralni trikotnik - boginje preobrazbe
Svetišče Rakovega Škocjana - preobrazba ženske boginje v moško zmajevo
svojstvo
Naravni most in spoznavanje elementarnih bitij.
Zaključek v Hiši izročila
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Lokacija:
Hiša izročila, ob Cerkniškem jezeru, Dolenja vas 70C, 1380 Cerknica
Kotizacija:

•
•
•
•

155, € na osebo, če sta prijava in plačilo izvedena do 23.06.2021.
samo 125,00 € na osebo za 2 ali več članov iste družine, če se plača do 23.06.2021.
za strokovne člane Inštituta za sistemske postavitve je cena 105,00 EUR če se plača 23.06.2021.
za člane Inštituta za sistemske postavitve je cena 125 00 EUR če se plača 23.06.2021.

Nismo zavezanci za DDV.
Cena vključuje:
•
•
•

udeležbo na 1 in pol dnevni delavnici
1x kosilo – malica
napitki, sadje in prigrizki med odmori.

Prenočišče si organizirate sami.
Link do nabora prenočišč.
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