A 8/7. oktatási hétvége órarendje

(2014/2015. év „Spirituális Lélek-vezetés” / SZINTÉZIS Szabadegyetem)

Dátum:

Április 25. (SZOMBAT) / NYITOTT NAP!

Dátum:

Április 26. (VASÁRNAP)

Tematika:

Sámánok, főpapok, varázslók

Tematika:

Sámánok, főpapok, varázslók

Halottkultusz, beavatások, rítusok
a hagyományokban és a népszokásokban

Halottkultusz, beavatások, rítusok
a hagyományokban és a népszokásokban

09.50 – 10.00 Témafelvezetés: 10’

09.50 – 10.00 Témafelvezetés: 10’

10.00 – 10.20 Meditáció: 20’ Kalo Jenő asztrológus, NLP-oktató

10.00 – 12.00 Önismereti műhely 1. (interaktív csoportfoglalkozás): 120’
Faragó Melinda pszichológus, rendszerterapeuta

10.20 – 11.00 Előadás: 40’ Kalo J.
Mesterek, tanítók, lélekvezetők ma
11.00

S z ü n e t

témák:
a gyászmunka segítése – saját gyász és/vagy segítői aspektus

(10’)

(pszichodramatikus technikák, rendszerállítás segítségével) és/vagy

11.10 – 12.20 Előadás: 70’ László Ruth holisztikus pszichológus
Életszeretet az ókori mágikus egyiptomi halottkultuszban

elvesztéssel, elmúlással kapcsolatos hallgatói saját élmények megosztása
(élő mélyinterjú)

Válaszadás hallgatói kérdésekre
12.20

E b é d s z ü n e t

(40’)

13.00 – 14.10 Előadás: 70’ Gulyás Anna kulturális antropológus
Virrasztási játékok Ecuadorban…

S z ü n e t

E b é d s z ü n e t

(60’)

13.00 – 15.00 Önismereti műhely 2. (interaktív előadással): 120’
Tar Ildikó bölcsész, álomszimbológus, asztrológus
téma: a halál archetípusai, szimbólumai az álommunkában
cím: Az ősi és az ókori álomtapasztalatok, túlvilághitek

Válaszadás hallgatói kérdésekre
14.10

12.00

(20’)

Állatok az álmokban

14.30 – 14.50 Zenei bemutató: 20’ Somogyi István sámánénekes: „Tűz, te gyönyörű!”
14.50 – 16.00 Előadás: 70’ Paulinyi Tamás író, pszi-kutató
Utazás a sámánok lován; –a samanizmus múltja-jelene / Tanítónövények,

16.00

pszichoaktív szerek használata ma; –transzcendens halálélmények

Helyszín:

Válaszadás hallgatói kérdésekre

IBS Office Center, Bp. II. ker., Tárogató út 2-4.

S z ü n e t

(20’)

- SZOMBAT (NYITOTT NAP!): Színházterem (fsz.)

16.20 – 16.40 Zenei bemutató: 20’ Laár András előadóművész: „A Mágus…”

- VASÁRNAP: 10-es terem (fsz.)

16.40 – 18.00 Előadás: 80’ Dr. Mireisz László filozófus, buddhista szerzetes
„A Magyar Vallás”; –pogány őshagyományunk halotti kultusza"

Belépők (csak a szombati nyitott napra!):

Válaszadás hallgatói kérdésekre

- aktuális hallgatók vendégeinek: 5.000 Ft
- volt hallgatóknak, külsősöknek kedvezménnyel (diák, nyugd.): 6.400 Ft
- külsősöknek: 7.800 Ft

