INTEGRAREA VOCII
Ti-ai ascultat vreodata PROPRIA voce? Ai constientizat puterea ei si ai folosit-o?
Vocea reprezinta legatura dintre interior si exterior, cheia comunicarii, dar si a manifestarii, in
aceasta viata. "Cere si ti se va da" arata implicit importanta cererii. Ca sa ai, trebuie sa ceri, iar a
cere inseamna a scoate pe gura "cuvantul care a fost la inceput". Doar atunci primim un raspuns, in
toata frumusetea si puterea lui, cand ne folosim legatura directa pe care o avem, prin vibratie, cu
acest univers vibration...al infinit.
Intrand in spatiul de rezonanta interior si ascultand vocea tacuta a spiritului care se manifesta prin
noi, intram in contact cu puterea noastra si incepem sa manifestam in aceasta viata darurile si
calitatile noastre autentice, felul nostru natural de a fi prin care avem la dispozitie o cantitate infinita
de energie si un flux liber al creativitatii.
Totusi, in ziua de azi relativ putini oameni isi asculta vreodata propria voce, fiindca in general neam obisnuit sa fim atenti la continutul gandurilor noastre si mai putin la sunetul, vibratia si emotia
din voce, atat cea interioara cat si cea exterioara. Atunci cand ne ascultam cu adevarat vocea, ea ne
ofera indicii despre adevaratele obstacole - acelea pe care le tinem in noi si pe care la un anumit
nivel ni le punem singuri, si adevaratele solutii - acelea pe care le avem intotdeauna in noi.
Va invit la acest atelier sa creem impreuna un spatiu liber de exprimare si ascultare, in care ne lasam
ghidati si treziti de propria voce la adevarata putere sufleteasca din noi. De asemenea, vom pleca de
la acest atelier cu cunoasterea si experienta directa a felului in care putem folosi propria voce pentru
deblocarea si manifestarea fiintei noastre autentice.
Nu este necesara nicio experienta anterioara in meditatie, lucrul cu vocea sau muzica.
Atelierul include:
- practici de deblocare a vocii
- conectare la calitatile subtile ale sunetului
- imersie in propria voce
- descoperirea propriului spatiu de rezonanta
- armonizare emotionala si mentala prin sunet
- manifestarea viziunii personale prin voce
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