Základní seminář Osho zen tarot BRNO
6. - 7. dubna 2019
Popis:
Semináře probíhají dle osvědčené a vyzkoušené osnovy. Nabízím výuku zenových karet, které jsou určeny
především pro práci na sobě. Zenové karty nejsou věštecké, ale mapují přítomnost a poskytují východisko z
jakékoli životní situace.
V sobotu se seznámíte s významem jednotlivých karet a výkladem DIAMANT, v neděli si probereme výklad
ČAKRY a vysvětlíme si významy jednotlivých karet.
Celý kurz se sestává ze tří víkendových (dvoudenních) setkání, přibližně po měsíci. Kurz zakončujeme
kreslením mandaly. K seminářům nepotřebujete mít žádné zvláštní znalosti a karty Vám můžeme po dohodě
půjčit. V případě zájmu si lze koupit nový Osho zen tarot a také knihu Průvodce zenovým tarotem na místě.
8.45 h. .... příjezd na místo
9-10 h. .... seznámení se Zenovým tarotem (vlastníte-li Osho Zen Tarot
a knihu Průvodce zenovým tarotem, vezměte jej s sebou)
10-12 h. ... praktické vykládání zenových karet
12-13 h. ... oběd v blízké restauraci
13-16 h. ... seznámení s významy jednotlivých karet
16-17 h. ... kreslení mandaly (vezměte si s sebou pastelky)
17-18 h. ... volná diskuze, dotazy
Cena dvoudenního víkendového semináře je 2200 Kč. Obědy nejsou v ceně semináře.
Prosím zájemce o zaplacení zálohy 500 Kč přibližně měsíc před konáním akce, nejpozději však deset dní před
akcí. Zaplatit můžete na účet nebo poslat na adresu: Ranka Tučková, Mříč 106, 382 03 Křemže (složenka typu
"C", do zprávy pro příjemce napište "SEMINÁŘ BRNO a své JMÉNO").
Přijímám Vaše přihlášky na telefonu 603 712 750 (T-mobile) nebo 777 638 998.
Začátek semináře: 9:00 hodin
Seminář se koná: hotel MYSLIVNA
salonek vedle recepce "Steak House"
Nad Pisárkami 276/1
623 00 Brno, Pisárky
GPS souřadnice: 49.188069, 16.553200
Příjezd je možný MHD Brno do zastávky Myslivna autobusem číslo 68:
Bus 68 v sobotu
zastávka a čas odjezdu
Náměstí Míru 8:11
Kounicovy koleje 8:12
Tábor 8:13
Klusáčkova 8:15
Štefánikova 8:17
Šumavská 8:20
Klusáčkova 8:22
Tábor 8:24
Kounicovy koleje 8:25
Náměstí Míru 8:27
Lerchova 8:28
Vaňkovo náměstí 8:30
Pavlíkova 8:30

Pisárky 8:33
Anthropos 8:34
Antonína Procházky 8:35
Šárka 8:36
Myslivna 8:38

Objednání kurzu na tel. +420 603 712 750 nebo +420 380 741 888 případně na e-amilu rankaranka.cz
www.RANKA.cz

