Beseda se Světlanou Borisenko
„Narození jako vtělení touhy”
Témata besedy:
- o ženě – role ženy v rodině,
vyprávění o tom, jak její mysl ovlivňuje dění v životě
- o muži – o tom, co muž může udělat pro ženu
a co žena od muže očekává, v čem je jeho síla
- o jednotě v lásce – muže a ženy, jakožto tvůrci společné touhy,
budoucnosti rodiny a rodu
- o tom, co může dát každý svému dítěti
- o tom, že narození dítěte může být zrozením otce – matky,
znovuzrozením lidského rodu a svátkem rodiny
Světlana je zakladatelkou Školy radosti (klubu pro maminky a jejich děti), poskytuje
konzultace o tom, jak naladit vztahy s dítětem: jeho potřebami, co dítěti nabídnout, aby se
cítilo spokojené. Je účastníkem skupiny, která zakládá rodovou školu v Chersonu. Světlana
má zkušenosti s přirozenými porody a také porody po „císařském řezu“. V současné době
Světlana v České republice ukončila mezinárodní výměnný program Letokruhy a před
odjezdem nabízí besedu a poskytuje konzultace na téma přirozených porodů.
Narodila jsem se 5. listopadu 1980 poblíž města Chersonu na Ukrajině. Už ve třech
letech jsem věděla, že budu pomáhat všem, kteří se chtějí narodit na tento Svět a přála jsem
si pochopit tajemství rodiny. V patnácti letech jsem hledala odpovědi na otázky: V čem je
smysl života? Co znamená udělat v životě správnou volbu? Ještě jsem se velmi bála
budoucnosti, protože mi nikdo nemohl říci, jak tuto správnou volbu udělat. Ve dvaceti jedna
letech jsem potkala člověka, který ve mě věřil a našla jsem odpovědi na své otázky:
- jak darovat lásku všem a všemu existujícímu
- jak otevřít sebe a pomoci v otevření se druhému člověku
- pochopila jsem, že jsem především žena a matka, což je mnohem důležitější než
kariéra
Po pěti letech mám tři dcerky, miluji život, lidi, umím toužit a cítím v sobě sílu
zhmotnit své přání . O tyto zkušenosti se mohu s posluchači podělit.
A bude Mír, Světlo a Láska.
Světlana Borisenko.
Beseda se bude konat v atelieru Oldřicha Hozmana dne 10.8.
od 17 hodin na adrese: Na Zájezdu 16, Praha 10 – Vinohrady.
Telefon 235 311 622, e-mail: arc@arc.cz
Protože je počet míst omezen, prosíme abyste se přihlásili telefonicky
nebo e-mailem. Děkujeme. Vstup dobrovolný. Tlumočení zajištěno.

