III. GYÓGYÍTÓ TÖRTÉNELEM
Duan dialógusok
A társadalmi szövedék újraszövése

2017. június 2-15.
... Én dolgozni akarok. Elegendő
harc, hogy a multat be kell vallani.
A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.
József Attila, A Dunánál
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Teremtő tér-dialógusok, állítások és történet megosztások
kollektív sebeink gyógyulására
Miként teremthetünk gyógyító tereket, hol a szív és elme egymásra
lel?
Gyere! alkoss és teremts velünk ilyen teret, ahol a Jóakarat
megnyilvánul, a megértés kinyílik és a lélek kitágul.

Rendszerállítás, mély gyógyító dialógusok, személyes, szervezeti és
társadalmi sebek gyógyulása
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A teljesség felé…

HÁZIGAZDÁK

3-5. Gyógyulás a Duna mentén
kollektív traumáink feloldása, közös jövőnk alakítása dialógusokkal, megbé
kéléssel, rendszerállító trauma munkával és tudatos jelenLéttel.
7. Szervezetek-családok-traumák: rendszerállítás Anngwyn St Just-tel
Az egész és a rész, fraktálok és rendszerek és a szervezetek teljessége
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Wisdomweavers
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Ariadne Gaia

9.

Világ Jóakarat napja: Meditáció, teremtő jelenlét és jövő érzékelés

SoL Hungary

10.
11.

Műhely kon-ferencia, szakmai dialógusok a traumák gyógyításáról
Lélek vezérelt Trauma gyógyítás Anngwyn St Just-tel
Lángok az őrültek házában c. könyvének címét kölcsönözve
A társas koherencia felé, László Ervin köszöntése (CoB)
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A PROJEKTRŐL
RÉSZLETESEN ITT
OLVASHAT

Közösségi sebek gyógyulása a Kárpátok
ölelésében—Egység a sokféleségben

Évezredekkel (ca.2-3.000 BC) ezelőtt ez a vidék a a béke és
egységtudatban virágzó sokszínűség teremtő talaja volt. Tehetségek,
innováció, egymásra figyelő szakrális terek szőtték át a Kárpátok vidékét is.
Ezt Európa őskorának-a híressé vált Duna kultúrának tekintik.
Mi is az akadálya, hogy ismét virágzó, gazdag és mindenki javát szolgáló
Patrons:
életet élhessünk?
A turáni átok? István és Géza? Mohács? Trianon? Oly sok okra ráfoghatjuk.
Prof.Dr.Bagdy Emőke,
Megközelítésünk és módszereink abban segítenek, ha akarjuk a Jóakarat
Prof.László Ervin
Dr. Hegyesiné Orsós Éva, terében, hogy oldjuk a múlt szorítását és szőjük a jövő teremtő szálait.
Hallgassuk meg egymást, magyar, cigány, román, szerb és horvá, zsidó,
Dr. Rohánszky Magda
örmény, osztrák és szlovén. Yotengrit=a jó szomszédság életfilozófiája.
Hallgassunk meg mindenkit. A Jóakaratot sűrítő Ikrek teliholdjának
Partners
energiájában törjük át a kollektív erőtér régi mintázatát és új, friss, a tudatos
Ariadne Gaia Alapítvány jelenlétben fogant együttműködésre és jóllétre szerződjünk és a jövő
Familiation
megigézésével lépjünk tovább. Hát erre a pünkösdi találkozóra hívunk
ISCA, CoB
benneteket. Mikor sok nyelven, de egységet teremtünk. Dolgozni fogunk a
Tűzmadár alapítvány rendszer– és családállítás, a mély térteremtő dialógus, Art of Hosting, a
SoL Hungary
teremtő jelenlét, sámántudat és dobolás, történet mesélés szövedékének
MFcT
gyógyító erőterében. Vendégünk Dr Anngwyn St Just,USA, társadalmi
Ariadne Gaia traumákra specializálódott gyógyító. Hazai kollégáinkat az Ariadne Gaia
AGA
Alapítvány keretében Ruzsa Ágota Éva vezetésével hívjuk e teremtő térbe.

