
Miluj své tělo
V bloku večerů "Miluj  své tělo" budeme znovuobjevovat kontakt se svým tělem a jeho přirozenou
moudrostí.  Budeme  se  učit  vnímat  jeho  energetický  systém,  učit  se  jak  ho  posilovat,  pročišťovat
a obecně  vědomě ovládat. 
Využijeme  konceptu  čaker,  principy  bioenergetiky  i  západní  zkušeností  body-psychoterapie
a bioenergetiky.  Program  je  založen  především  na  fyzických  cvicích,  práci  s  bdělým  vědomím
a pozorností, meditací, vizualizacemi atd. 
V maximální míře budeme využívat přímých vlastních prožitků a zkušeností.
Součástí programu je výuká několika základních technik a cvičení pro vlastní praxi.
Záměrem  je  dostávat  se  do  vyššího  kontaktu  se  svým  tělem,  fyzicky,  emocionálně,  energeticky
i na vyšších úrovních vnímání a prostřednictvím těchto zkušeností poznávat a dále rozvíjet sám sebe a
své vnímání světa. 
Chci vás učit nacházet tělo jako svůj bezpečný domov, zdroj naší energie a radosti, jako nástroj vnímání
reality i prožívání kontaktu s vaším vnitřním i vnějším světem.

Místo: Klub přátel zdraví, Navrátilova 5, Praha 1,     http://klubpratelzdravi.cz
Termíny večerů (čtvrtky): 5.5. 12.5 19.5. 26.5.
Čas: 18-20 hodin, Cena: 190 korun za večer
Ke cvičení potřebujete jen pohodlné, volné oblečení.
Podmínkou účasti na kurzu je dovršení 18 let.
Na tyto čtvrtky bude dle zájmu navazovat ucelený delší kurz.

Petr Ekl
Byly  doby,  kdy  pro  mne  tělo  a  pocity  byl  neznámý  svět  a  překážky  v mých
představách, kdy jsem žil více ve svých snech a logice nežli v kontaktu se sebou
i světem. 
Nyní jsem nějakých 15 let na cestě uzemnění a sebeobjevování prostřednictím těla.
Tělo je pro mne nástrojem pro poznávání tohoto světa, zdroj vjemů a emocí i rádce
na cestě, neb jeho vědomí je otiskem celého našeho života. 
Aktuálně  mne  tato  cesta  dovedla  až  ke  studiu  Core  Energetics  Evolutionary
Psychotherapy  v Holandsku  kde  vnímám  potenciál  integrovat  mé  předchozíc
zkušenosti a znalosti s léty prověřeným směrem evoluční psychoterapie.

Můj styl práce je kreativita a hravost, mým zdrojem je vlastní zkušenost.
Rád vám budu průvodcem na cestě objevování a přijímání své celistvosti, na cestě k vám samotným, 
kým opravdu jste. 

Desítky terapeutických workshopů zaměřených na tělo od roku 2007
2009-2011 Darja Healing School.
2010 Masér pro sportovní a rekondiční masáže
2014-2015 Tréning Mužská síla
2015-2019 Core Energetics Evolutionary Psychotherapy v NICE - studuji
Letos je mi 40 let, mám ženu a dvě dcery.

Petr Ekl
telefon: 732234512
mail petr.ekl@tvx.cz
http://aquahealing.org
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