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Wszystkie Moje Relacje
Moje plemi jest w biciu serca wszystkich rzeczy. Luka Bloom
Bycie ywym to ycie w po czeniu. Od chwili narodzin
nawi zujemy niezliczone relacje: ze sob , z innymi lud mi
i z wi kszym plemieniem. Gdzie po drodze, z ró nych
powodów, tracimy poczucie jedno ci ze wszystkim
- wstrzymujemy wtedy nasz oddech, zamykamy si
na mi o a nasz umys przepe niaj jedynie zmartwienia.
Praktyka 5Rytmów jest prostym i pe nym rado ci sposobem
na powrót do siebie i do bycia po czonym. To cie ka na
której poczujesz z powrotem swoje cia o, twoje serce o yje
a umys wyciszy si . Z tego miejsca mo esz eksplorowa
ró ne relacje jakie masz w yciu ta cz c w po czeniu ze
sob , z innymi i ca grup . Niektórzy z nas czuj si dobrze
ta cz c w pojedynk ; inni natomiast nigdy nie ta cz sami.
Ka dy z nas ma swoje unikalne jako ci, jak i trudno ci.
Warsztat ten da ci g bsze zrozumienie tego w jakim
momencie swojego ycia teraz jeste , oraz jak mo esz
wple swoje marzenia w gobelin wszystkich swoich relacji.
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warsztat 5RYTMÓW z Willemijn de Dreu
Kraków,16 - 18.10.2015
Willemijn jest dobrze znan i lubian
akredytowan nauczycielk 5Rytmów.
Uczy poziomu Waves i Heartbeat
w wielu krajach Europy. Jest pe n
pasji ywio ow tancerk zarazem
mocno trzymaj c si ziemi. Znana
ze swojej pe nej humoru kreatywno ci
oraz ze zdolno ci wprowadzania w
g boki proces bez wysi ku. Ponadto,
szkoli a si i inspiruje si szamanizmem, terapi teatrem, ruchem
oraz Systemic Ritual. Uczy od roku 1998 poziom Waves, a od
roku 2005 równie poziomu Heartbeat. www.dansendhart.nl
5Rytmów jest taneczn cie k do uzdrowienia i wolno ci.
Przep yw, Staccato, Chaos, Liryczny i Cisza to rytmy,
które tworz Fal ruchu i energii.
www.5rhythms.com
Ten warsztat jest dla wszystkich, zarówno dla pocz tkuj cych
jak i zaawansowanych. Serdecznie zapraszamy.

16-18.10.2015
pi tek (dla wszystkich)
19.30 - 22.00
sobota (warsztat)
10.00 - 17.30
niedziela (warsztat)
10.30 - 17.00
Kraków, dok adne miejsce b dzie og oszone wkrótce
pi tek 70 z
ca y warsztat (pt, sb, nd) 420 z / 550 z (ni sza cena p atna do 9.09.2015)
gabriela@5rytmow.com, tel. 602135999

www.5rytmow.com

