VAK SZERETET | LÁTÓ SZERETET
Nelles Institut Transylvania nyári tábor
LIP / Élet Integrálási Folyamat, fenomenológiai pszichológia és állítási munka
2021, június 21 - 2021, június 27
Magyarbikal

Milyen képeket hordozunk magunkban a szeretetről? Milyen áldozatokat hozunk a szeretet
nevében? Milyen arcai / maszkjai / gesztusai / lélekmozgásai vannak a szeretetnek? Mikor éltet és
mikor öl a szeretet? Hogyan szerethetünk úgy felnőtt üzemmódból, hogy a bennünk élő gyermek,
fiatal, korábbi énjeink szeretetét is elismerjük és tiszteljük? Hogyan búcsúzzunk úgy, hogy valóban
múlttá váljék, ami elmúlt? Milyen változásokat idézhet elő a felnőttben, amikor élettapasztalatává
válik a látó szeretet?

Egy hét alatt a fenti kérdéseket járjuk körül a LIP, Élet Integrálási Folyamat, fenomenológiai
pszichológia és állítások segítségével. Az állítási munka személyes megtapasztalásán kívül a

tudatszintek mélyebb megismerésére lesz lehetőség annak a modellnek alapján, ahogyan azt Dr.
Wilfried Nelles kidolgozta.
Alkalmad nyílik az éberséget testi, lelki és szellemi szinten megtapasztalni, megvizsgálhatod és
nyomon követheted saját belső folyamataidat, ráérezhetsz és ráláthatsz a személyes lehetőségekre és
korlátokra mind a kliens, mind a képviselői és megfigyelői pozíciókból. Tere van a szakmai és
személyes kérdéseknek is, ezáltal belekóstolhatsz a fenomenológiai munkába.
Az előadásokon és állításokon kívül minden nap lehetőséged adódik a testtudatosságban való
mélyülésre is jóga, csakratánc, relaxáció, rajz, erdei séták és íjászkodás segítségével.

Előadók, szeminárium és műhelyvezetők:
Gergely Edó, Nelles Institut Transylvania vezetője
Simon Kata, gyászfeldolgozó tanácsadó és jógaoktató
Sütő Gergely-Márkus, íjász
Gál Mónika, jobbagyféltekés rajz

Program:
Hétfő:
10.00 – 13.00 kezdőkör és nyitó előadás
15.00 – 18.00 állítások
18.00 – 20.00 erdei séta és nyári napforduló meditáció az erdőben
Kedd:
10.00 – 13.00 állítások és előadás
15.00 – 18.00 veszteségfeldolgozás, előadás és gyakorlatok Simon Katával
18.00 – 19.00 Jóga / Jóga nidra – tudatos mélyrelaxáció
Szerda:
10.00 – 13.00 állítások és előadás
15.00 – 18.00 állítások
18.00 – 20.00 rajz Gál Mónikával
Csütörtök egész nap szabadnap.

Péntek:
10.00 – 13.00 állítások és előadás
15.00 – 18.00 állítások
18.00 – 20.00 íjászkodás Sütő Gergely-Márkussal
Szombat:
10.00 – 13.00 állítások és előadás
15.00 – 17.00 csakratánc
19.00 közös, záró vacsora
Vasárnap:
10.00 – 14.00 állítások és zárókör
A program az időjárás függvényében változhat.

A tábor díja 390 €. Az ár nem tartalmazza a tábori szállás (50 lej per éjszaka a helyi panzióban) és
étkezés díját.
EARLY BIRD: Amennyiben április 1-ig kifizeted a teljes összeget 350 €.
A helyek száma korlátozott, 15 fő.
Helyedet egy 150 € foglalóval biztosíthatod június 1-ig a gergelyedo@gmail.com címen vagy a
0040751450416 telefonszámon.
A programokhoz a helyszínt a falu központjában lévő közösségi ház adja. Ugyanitt lehetséges az
étkezés is, ezt majd a jelentkezőkkel egyéniben megbeszéljük.
Helyszínre

jutás

lehetséges

autóval

Magyarbikalig,

vagy

vonattal

Bánffyhunyadig,

vasútállomásától 3 km séta egy gyönyörű, erdő között vezető úton.

Várlak szeretettel,
Gergely Edó
coach, családállítás, rendszerállítás, LIP és fenomenológiai állítás vezető, a Nelles Institut
Transylvania oktatója
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