Numai pentru BARBATI
3‐5 sept. 2009 Bucuresti
‐pentru barbatul secolului 21‐

Te invit sa‐ti pui urmatoarele intrebari inainte de a continua...
Ce inseamna pentru mine sa fiu barbat?
Sunt asa cum mi‐as dori ca si barbat?
Imi traiesc pe deplin potentialul meu masculin?
Am reusit „sa ma desprind” de parintii mei, am lasat in urma Copilul pentru a deveni Barbatul?
Ma inteleg bine cu partea feminina din mine sau nu in totalitate?
...
Inceputul secolului 21 il gaseste pe barbat aflat intr‐o mare criza de identitate si
masculinitate. Punandu‐ne intrebarea ce inseamna sa fim Oameni si ce rost avem noi ca si
Oameni iar apoi ce inseamna sa fim Barbati?
Am trait sau am vazut in jurul nostru modele de barbati diverse:
‐ barbatul familist ( care e preocupat de siguranta familiei );
‐ barbatul amant ( sau macho);
‐ barbatul cautator ( cel care are perioada lui de evadare din peisaj si pleaca in cautarea
de sine, in cautare de noi sensuri si intelesuri);
‐ barbatul erou ( cel care e pregatit tot timpul de noi provocari si lupte oriunde la
serviziu sau acasa...);
‐ barbatul‐ copil (inca nedesprins de pantecul matern);
‐ barbatul‐ S.R.I. ( celui care ii place sa controleze totul in jur, se observa usor dupa
abdomenul proeminent);
Tu cine esti sau cine ai vrea sa fii?
Sau poate vrei sa adaugi o noua categorie?

Hai!? Poti sa faci asta chiar acum daca crezi asta!!!
Se poate observa o nevoie imperioasa de a raspunde la aceste intrebari odata cu schimbarile
la nivelul constiintei umane si universale pe care le traversam la acest inceput de secol.
Osho ne vorbeste despre viziunea Omului Nou: Zorba Buddha, imbinare dintre Orient si
Occident, dintre Spiritual si Material.
Imaginati‐l pe Buddha dansand stravechiul dans grecesc pe o plaja torida din insula Corfu?
Ce trejeste in voi, ce va face sa simtiti?
Sau cum ar fi sa‐l vezi pe Zorba cu laptopul la el coordonandu‐si afacerea de pe internet din
Muntii Himalaya chiar dintr‐un centru budhist unde mediteaza impreuna cu alti zorba?
Vom avea prilejul sa ne intalnim ca barbati intr‐o atmosfera de Fraternitate, Incredere si
Deschidere pentru a intelege cum cele 2 ipostaze Zorba si Buddha devin una fara conflicte
intr‐o singura fiinta.
Scopul acestui seminar este sa ne conectam cu Principiul Masculin si „sa stam” fermi in
propria Forta, Curaj, Integritate, simtul Aventurii. In felul acesta, intr‐un mod onest ne vom
intalni cu Barbatul din noi. Acest Barbat stie cum sa relationeze echilibrat cu el insusi si cu
viata armonizand in acelasi timp latura Feminina(receptivitate, senzitivitate, mister si
sentimente), din el insusi.
Vom face exercitii de:
• respiratia Oceanica ( mai multe informatii pe site: www.diamondbreath.de ),
• meditatii Osho ( poti citi pe www.osho.com sau www.activemeditation.com ),
• muzica si dans shamanic cu tobe;
• respiratia de Foc (Sufi Fire Breath);
• sharing ( impartasirea experientelor).
Cine este Bodhi Ray?

Născut în Statele Unite, este licențiat în Psihologie şi Filosofie la Universitatea din Michigan.
Înainte să îl întâlnească pe Osho, în 1988, a lucrat 20 de ani ca Executive Officer în sectorul de
business, în San Diego, California.
Este terapeut Osho în Breath Work (Lucru cu respirația), Counseling (Consiliere), Family
Constellation ( Constelația Familială), Primal and Childhood Deconditioning (Decondiționarea de
copilărie şi Decondiționarea primară).
Susține seminarii de respiratie, constelații familiale, decondiționare (terapie cu copilul
interior, decondiționare sexuală) şi Putere transformatoare în diverse țări ale lumii, precum şi
în Osho Multiversity, Pune, India.
Bodhi Ray îşi concentrează munca pe meditații, terapii orientate către corp şi respirație
(Breath and Body Oriented Therapies). Site‐ul său poate fi vizitat pentru mai multe detalii‐

http://www.diamondbreath.de/
Bodhi Ray va avea si sesiuni individuale de 1 h. 30’ cu cine doreste. incepand de marti 1
sept. pana marti 8 sept.
Cand?
Joi seara, 3 sept., 18.00‐22.00.
Vineri, 4 sept., 8.00‐18.00.
Sambata, 5 sept., 8.00‐18.00.
Inscrierea se face incepand cu 17.30. Imbracaminte comoda, sport cat mai lejera.
Unde?
Sala UBICUU din Str. Popa Stoica din Farcas nr. 92. Harta o gasiti la adresa:

http://ubicuu.ro/contact.html ( aproape de P‐ta Alba Iulia si Mall Vitan intrare dinspre B‐dul
Burebista).
Cât?
125 euro( sau 530 Ron). Plățile pot fi făcute prin transfer bancar sau în numerar. Pentru
plățile prin bancă:
‐contul in LEI este RO 03 FNNB 000102216527 RO 02
‐contul in EURO este RO84FNNB000102216527EU01
pe numele Miu Cristian Bogdan, Credit Europe Bank, sucursala Municipiului Bucuresti‐
SMB. Inscrierile au loc pana pe data de 20 august. Înscrierea se face prin plata unei sume de
215 Ron ( contravaloare a 50 Eu), cu confirmare la adresa de e‐mail veet_cristian@yahoo.com
sau tel. 0722.519.299.

Organizator
ZORBA BUDDHA ‐transformare personala si meditatie OSHO
Pentru detalii: Cristian Veet, veet_cristian@yahoo.com si tel 0722.519.299 si
Dan Shivanando, iordachescudaniel@yahoo.fr sau tel. 0765.536.953.

www.skymindblog.wordpress.com
www.zorbabuddha.ro

Eşti gata? Hai!

