VZTAH ČLOVĚKA A JEHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V ZRCADLE ASTROLOGICKÉ SYMBOLIKY

Neformální sdružení Příbor v pohybu
společně s Odborem kultury Města Příbora a s PRO-BIO regionálním centrem Moravská brána
Vás srdečně zve na pátý pořad z cyklu Klima se mění a my s ním,

tentokrát na setkání s Mgr. Petrem Lisým

 Pátek 24. února 2017
 Piaristický klášter, Příbor - refektář
 Od 17.00 hodin
Motto: „Vědomé prožívání ročního koloběhu a jeho svátků je nejbezpečnější cestou,
jak přivádět duchovno v člověku k duchovnu v kosmu“, Karel Funk
Představíme si celostní obraz světa, v němž má člověk své důstojné místo a přirozeným způsobem
se podílí na celku vesmíru. Tento pohled na svět má kořeny ve starověkém a renesančním hermetismu
– nauce o vzájemném propojení a zrcadlení člověka a světa, vnitřního a vnějšího, mikrokosmu
a makrokosmu. Navazují na něj i významné myšlenkové proudy současnosti, které překonávají chladný
a odlidštěný přístup vědy posledních tří staletí, jako například jungovská psychologie, hlubinná ekologie
či vědy nového paradigmatu. Subtilní a mnohovrstevnaté propojení člověka a přírody si přiblížíme
na příkladu obrazné symboliky astrologického zvěrokruhu, která na vnitřní úrovni představuje typologii
člověka, zatímco na vnější úrovni reprezentuje časové úseky odpovídající jednotlivým fázím ročního
vegetačního cyklu.
Dotazy: jadernicka@gmail.com; 604 905 611

Program:
17:00 – 17:30

O cyklu pořadů Klima se mění a my s ním – cykly, rytmy, rituály

Od 17:30

Přednáška

Petr Lisý (*1979) o sobě:
Během studia na FF UK v Praze se ve mně probudil zájem o duchovní a symbolický život, který mne přivedl
k dílu spirituálně orientovaných psychologů C. G. Junga a S. Grofa. Tyto obzory jsem si následně rozšířil v rámci
dvouletého kurzu psychologické astrologie pod vedením Rudolfa Starého, největší tuzemské osobnosti tohoto
oboru. Jsem rovněž diplomovaný psychoterapeut v metodě Biosyntéza, která se zaměřuje na práci s tělem
a v níž jsem absolvoval pětiletý výcvik. Od roku 2008 provozuji poradenskou praxi a na téma jungovské
a archetypové astrologie průběžně přednáším a píšu články, publikované dosud zejména v esejistické revue
PROSTOR. Další mou profesí je tlumočnictví a překladatelství knih věnovaných tématům mých hlubších zájmů.
Vedle těchto profesí se rovněž dlouhodobě věnuji spontánnímu tanci (metody 5 Rhythms, Movement Medicine,
Open Floor) a meditacím v linii tibetského buddhismu a jsem aktivním členem spolku Budapešťský klub ČR. Více
o mé práci viz www.archetypova-astrologie.cz.

Vstupné: dobrovolné

Dotazy: jadernicka@gmail.com; 604 905 611

