Predavatelja: UTTAMA DASI & PARTHA DASA
dan datum
ura
Pet. 08. 03. 2019
PRIHOD
17:00 SEMINAR
19:00 (UVODNA PREDSTAVITEV)
Sob.
Ned.

09. 03. 2019
10. 03. 2019

Pon.

11. 03. 2019

Tor.

12. 03. 2019

Sre.

13. 03. 2019

Tema: VEZI, KI NAS OSVOBAJAJO
Opis seminarja

Cilj

PPREGLED TEM

12 načel na osnovi Šrila Prabhupadovega nauka
Kako načela in vrednote služijo kot okvir za duhovno življenje

Temeljna načel a in vednote (1. del)
12 temeljnih načel (2. del)

Vloga načel in vrednot za družinsko življenje v zavesti Krišne
Kaj je Šrila Prabhupada povedal o Krišne zavestnem družinskem življenju

SEMINAR

Vloga moža in žene

15:45
16:30
17:00
19:00

NEDELJSKO
PREDAVANJE
SEMINAR

Kako prepoznati in ceniti razlike med spoloma
Kako živeti načelo duhovne enakosti vs materialna različnost
Kako kulturne norme vplivajo na zakon
Dejavniki, ki vplivajo na vlogo moža in žene
Kako se dogovarjati v zakonu glede na čas, kraj in okoliščine

Komunikacija in reševanje konfliktov

17:00
19:00

SEMINAR

Naklonjenost in telesna bližina

Načini komunikacije
Temelj uspešne komunikacije
Zdrava in nezdrava komunikacija
Trditve, ki temeljijo na empatičnem poslušanju, »jaz« sporočila , formula SOLER,
Tehnike, ki jih uporabljata poslušalec in govorec in “V-Z-Ž trditve”
Razlika med “osredotočeno” in “rušilno” komunikacijo
Filtri, ki preprečujejo dobro komunikacijo in kako ravnati z njimi
Pomembnost odnosov na duhovni ravni
Pomembnost naklonjenosti v duhovnem življenju in zakonu
Kako razviti zdrav odnos do naklonjenosti in povezanosti
Moško in žensko razumevanje zveze
Vedenjski vzorci, ki krepijo zvezo
Predpisana načela glede spolnosti skupaj z različnimi vidiki njihove praktične izvedbe
Dejavniki, ki povzročajo napetost v zvezi
Pomembnost spoštljivega in sočutnega razumevanja potreb drug drugega

15:00
19:00

SEMINAR

13:30
15:00

za uspešno družinsko življenje v zavesti Krišne.

ODHOD

Kaj?
Naslov seminarja:

Vezi, ki nas osvobajajo
Kdo?
Predavala bosta izkušena zakonca v zavesti Krišne Partha das in Uttama dasi, ki sta aktivna v Grihastha Vision Teamu (GVT)
Veliko potujeta in predavata o družinskem življenju v zavesti Krišne. Vendar to ni njuna edina služba za bhakte v GVT. Po strokovnem programu izobražujeta in usposabljata
srečno poročene pare za mentorje, ki nato vodijo druge pare.

Kdaj?
Seminar bo potekal od petka, 8. 3. 2019, do torka, 12. 3. 2019,
V petek, ponedeljek in torek od 17. do 19. ure
v soboto od 15. do 19. ure,
v nedeljo od 13.30 do 15. ure.

Kje?
V templju na Žibertovi 27 v Ljubljani.

Kako?
Seminar bo interaktiven. Veliko bo praktičnih vaj.

Za koga?
Seminar je primeren za vse, ki jih tema zanima. Mladi, stari, poročeni z otroki ali brez, samski, ločeni, neporočeni pari, brahmačariji, brahmačarini, študentje bhakti šole …
Vsi lepo vabljeni.

Koliko stane?
Veseli bomo vašega prostovoljnega prispevka za kritje stroškov organizacije in znanje.

Prijava
Svojo udeležbo najavite tako, da se vpišete na prijavni list, ki bo od nedelje, 3. 3. 2019, visel na oglasni deski ali na e-naslov jambavatipriya.rns@gmail.com.

Osebni pogovor
Osebni pogovor s predavateljema je možen. K njima lahko pristopite sami ali pa prosite za posredovanje Tatpurušo dasa & Padmasundari dd oz. Bhagavata-dharmo dasa
& Jambavati-priyo dd.

