II. díl semináře Osho zen tarot BRNO
4. - 5. května 2019
Popis:
Ve druhém dílu se budeme věnovat Vztahům a vývojovému výkladu Klíč (hlubší vhled do původu energií jin a
jang). Seminář je prožitkový a kromě výuky práce se zenovými kartami umožňuje též výživný vývojový proces
jednotlivce. Druhého dílu kurzu se může zúčastnit i ten, kdo neprošel Základním seminářem, může tedy
"naskočit do rozjetého vlaku". Doporučuji ale doplnění Základního semináře dodatečně.
Každý den kurzu 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.
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 své JMÉNO a BRNO II. DÍL).
Přijímám Vaše přihlášky na telefonu 603 712 750 (T-mobile) nebo 777 638 998.
Začátek semináře: 9:00 hodin
Seminář se koná V SOBOTU : restaurace Lískovecká terasa
Petra Křivky 525/1a
634 00 Brno, Nový Lískovec
GPS souřadnice: 49.175946, 16.559334
Restaurace Lískovecká terasa je v 1. patře, jde se do ní po schodech zvenku před potravinami Albert, které
vedou také na lávku-přechod přes ulici. U schodů je i výtah. Restaurace je na konci dlouhé chodby.
Zastávka MHD před restaurací Lískovecká terasa se jmenuje KONIKLECOVÁ.
Parkování autem je možné na parkovišti Albert vlevo (vjezd z ulice Petra Křivky) i vpravo (vjezd z ulice Oblá).
Více volných míst bývá na parkovišti do kterého se vjíží Oblé ulice - viz mapy.cz.
Seminář se koná V NEDĚLI : hotel MYSLIVNA
salonek vedle recepce "Steak House"
Nad Pisárkami 276/1
623 00 Brno, Pisárky
GPS souřadnice: 49.188069, 16.553200
Příjezd k hotelu Myslivna je možný MHD Brno do zastávky Myslivna autobusem číslo 68:

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

