NÁUKA ROZPOZNANIA SKUTOČNOSTI
UNIVERZITA VEDOMÉHO ŽIVOTA
3. SEMESTER / 2. STUPEŇ - MENTÁLNE TELO

Milí študenti,
pozývame vás do tretieho semestra, ktorý bude pre vás akousi "záverečnou skúškou" vášho štúdia. Náuky,
ktoré ste možno doteraz skúmali predovšetkým v teoretickej rovine, vám v tomto semestri predostrieme
tak, že si ich naplno zažijete a naučíte sa ich žiť!
Čaká na vás 6 vyučovacích dní, počas ktorých vás prevedieme premenou, znovuobjavením samého seba,
rozpustením dogiem, znovuzrodením a ďalšími transformačnými procesmi.
Ako intenzívny pre vás bude tento semester, závisí len od toho, koľko sami dovolíte. Pozývame vás do
spoločného kruhu hlbokého zážitku a nového poznania!

1. - 3. VYUČOVACÍ DEŇ:
VANDROVKA SO SPRIEVODCOM A RITUÁL ZNOVUZRODENIA
Tieto tri vyučovacie dni sme zahalili rúškom tajomnosti, nakoľko vás čakajú hlboké zážitky s vlastným
egom, dogmami, hranicami.
Vezmeme vás na vandrovku so sprievodcom, absolvujete šamanský rituál znovuzrodenia, pochopíte úrovne
vnímania a prejavu ľudskej bytosti. Každý z vás bude vystavený cvičeniu vlastnej flexibility a zvyšovaniu
odolnosti, pretože sa postavíte zoči-voči osobnému katarznému zážitku, ktorý môže dopomôcť k vašej
vlastnej premene - transformácii.
Aj keď prvý víkend bude zážitkovo veľmi silný, môžeme vás ubezpečiť, že silno dbáme na vytvorenie
bezpečného priestoru.

4.-5. VYUČOVACÍ DEŇ:
PRIJATIE VÝZVY
Náplňou a zámerom nasledujúcich dvoch vyučovacích dní bude transformácia a prerod do novej
skutočnosti po rozpustení dogiem.
V priebehu vyučovania budete prijímať postoje k výzvam, ktoré vám sprievodcovia pripravia. Prechod
žeravými uhlíkmi, sklenenými črepinami či ohýbanie roxorovej tyče. Nielen tieto, ale aj iné výzvy vám dajú
príležitosť rozhodovať o svojej sile, odvahe, vôli ale i schopnosti odmietnutia!
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Druhý deň vás čakajú tance sebapremeny. V premyslených pohybových cvičeniach sa stretnete s hranicami
vlastnej agresie, či strachu a naučíte sa udržiavať pozíciu rozvahy.

6. VYUČOVACÍ DEŇ:
KRUH VEĽKÉHO ZDIEĽANIA
Počas záverečného dňa zasadneme do kruhu Veľkého zdieľania. Pod vedením učiteľa I. stupňa Rozpoznania
skutočnosti budete prepájať svoje zážitky s náukou, ktorá zadala základy osobnostnej premeny.
Pointa tohto procesu je pochopiť hlboké všeobecné prepojenie oboch stupňov vzdelávania sa v
Rozpoznaní skutočnosti, čo má viesť k plnohodnotnému uplatneniu vzdelania do praktického života.

Upozornenie: 1.-3. vyučovací deň je zážitkový, zahŕňa v sebe vystúpenie z komfortnej zóny a prekonávanie
svojich limitov. Aj keď veľmi dbáme o vašu bezpečnosť a pripravujeme ho v spolupráci s profesionálnymi
sprievodcami, môžu vzniknúť otázky, či vzhľadom na vek, zdravotný stav alebo iné skutočnosti je vhodný
pre konkrétneho človeka.
Preto pozývame - poďte prípadné otázky konzultovať s nami! K dispozícii je pre vás Leri Švec 0917538991, leri@vedomaskola.sk

