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Objevné i léčivé přednáškově-diskuzní večery
s hebraistkou, kulturoložkou, astroterapeutkou a fascinující ženou

Mgr. Terezií Dubinovou, Ph.D.
V současném transformačním procesu planety, společnosti a lidského vědomí máme
často pocit, že jsme hozeni do vody a bezmocně neseni proudem. Ve skutečnosti máme
k dispozici léčivé síly, které nám pomáhají plout na vlně. A také máme na co navázat.
Terezie nezastává lineární evolucionistický pohled, totiž že se vyvíjíme od primitivního
k vyspělému. Spíše s ní rezonuje model vývojové spirály a proměny forem v hologramu,
jak s ním pracuje např. dnešní kvantová fyzika. Pracuje jak s historickými, tak s mytickými
a intuitivními prameny. Sny považuje za stejně důležité jako texty. Uznává dva druhy
pravdy – historickou (akademickou) a mystickou (intuitivní) a jsou pro ni stejně důležité.
Jednu potřebuje mysl, druhou naše duše.

Změna je život aneb jak spolupracovat
s aktuální změnou paradigmatu

pátek 17. ledna 2020
17:00 - 19:30

Jaké jsou osobní a kolektivní změny současnosti a jak spolu souvisí? Jakými změnami
člověk prochází ve svém osobním životě z hlediska kosmu? K čemu jsou změny dobré a co
je podpoří? Proč se jich bojíme a jak se strachy pracovat?

Mytické, náboženské a mystické obrazy
krize, smrti a znovuzrození

úterý 17. března 2020
17:00 - 19:30

Nejsme první ani poslední, kdo ve svém životě prožívá krize, „temné noci duše“, smrt
a znovuzrození. Naši předci své vnímání těchto klíčových životních procesů vtělili do
mnohovýznamových obrazů a symbolických příběhů. Mají léčivý, podporující, naučný
i vyživující charakter – a mají nám co říct i dnes.

Obřady, rituály a pohledy na smrt
v tradici židovství a kabaly

středa 21. října 2020
17:00 - 19:30

Na rozdíl od křesťanství židovství nemá potřebu vědět, co je po smrti. Soustředí se na život
tady a teď, ve světě, který Bůh stvořil a „viděl, že je dobrý“. Přesto židovská tradice rozvinula zajímavé formy obřadů a rituálů doprovázející mrtvé – a židovská mystika kabala se
ponořila hluboko do jiných dimenzí a posmrtných osudů duše, aby přinesla zprávu,
co všechno je mezi nebem a zemí, Božstvím a člověkem, možné.

Biblické příběhy a psychologie:
moudrost biblických příběhů

středa 9. prosince 2020
17:00 - 19:30

Bible je souborem knih různých žánrů a témat. Můžeme je číst jako knihy náboženské – ale
můžeme je vnímat i jako nadčasové literární texty, které nám skrze propast dvou tisíc let
ukazují, že lidské touhy, trápení i radosti se zase až tak nezměnily. Přednáška posluchačům
zprostředkuje psychologický rozměr příběhů biblických hrdinů a hrdinek, jež mohou dodnes
být inspirací. Zvláštní rozměr interpretace příběhů získají, když je čteme v původním jazyce
hebrejské Bible – hebrejštině. Její mnohovýznamovost a hloubka plně rezonuje s charakterem lidské duše a s celostním vnímáním, k němuž se v novém paradigmatu vracíme.

Místo konání: Zázemí, Václavská 12a, Brno

Vstupné: 500 Kč

Pouze pro přihlášené
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