PARÁZSJÁRÁS
„….Egy ember egyszer talált egy sastojást, s egy kotlós alá tette. A sasﬁók
egész életében azt hitte, hogy ő csirke. Kapirgált, kukacokat, rovarokat keresgélt … kárált, kotkodácsolt. Csapkodott a szárnyaival, s repült egy két métert. Évek teltek el, a sas megöregedett. Egy napon a feje felett meglátott egy
nagyszerű madarat, mely méltóságteljesen vitorlázott a felhők magasában. Az
öreg sas ámulva tekintett fel. „Ki az ott?” – kérdezte. – „Az a sas, a madarak
királya!” – válaszolt a szomszédja. „Ő az ég tartozéka. Mi pedig a földhöz tartozunk, mi csirkék vagyunk.” – Így azután a sas csirkeként élt tovább és halt
meg, mivel csirkének hitte magát…”
(Anthony de Mello)

A TŰZ

A JÁRÁS

Mindannyian találkoztunk már a
tűzzel. Van, akinek a gyermekkori tábortűz, van akinek a kandalló melege, s olyan is akad akinek egy meghitt beszélgetés alatt
lebegő gyertyaláng jut az eszébe.
Ez a tűz más lesz. Éjfélkor a
három köbméter ölre vágott nyárfából rakott hatalmas tűz parázsszőnyege mellett találkozhatunk
egymással
és
Önmagunkkal.

Nem az a fontos, hogy átmégy a
parázsszőnyegen, vagy sem. A
fontos az, hogy hozz egy döntést.
Nem számít, hogy mit gondolsz
most erről, mik az előfeltevéseid,
mit hallottál róla, s hogy
van-e ismerősöd aki átment.
Ott és akkor csak TE és a Tűz lesztek. Ott és akkor kell döntened.

A program alkalmat ad arra, hogy közelebb kerüljünk önmagunkhoz. Segít szembenézni kétségeinkkel, előítéleteinkkel, melyek néha erősebbek a külső akadályoknál, gátló
körülményeknél.
Ez a rendkívüli helyzet segít abban, hogy tisztán lássuk céljainkat, és ezek elérése
érdekében miként mozgósítsuk rejtett erőforrásainkat.

JELENTKEZZ, KÉRJ RÉSZLETES INFORMÁCIÓT
A REGISZTRÁLÁSHOZ:
Tokai Tibor: 30-215-73-38, parazslat@mail.datanet.hu
Helyszín:
Időpont:
A program:

Újlengyel - Akáctanya: akactanya.hu
Bp-től 49 km-re az M5 mellett.
2009 február 27 péntek 16:00 – kb. 24:00 h.
16:00 Megérkezés
17:00 A máglya megrakása
20:00 Vacsora
22:00 A tűz meggyújtása
24:00 A járás

Vezető Tréner:
Tokai Tibor
Részvételi díj:
16.000 Ft
Mely tartalmaz egy programhoz illő vacsorát
Szállás:
4000 Ft/fő reggelivel - ***
Kapcsolat:
Tokai Tibor
Tel: 30-215-73-38
parazslat@mail.datanet.hu

