
 

 

  

 

 

 

Dílna je vedená v angličtině s tlumočením do češtiny

čas:               6.-8. března  2020 • pá 18:30-21:00 • so 11:00-18:00 • ne 10:00-17:30
místo:           Brno
cena:             3.700 Kč (3.300 Kč při platbě zálohy 1.400 Kč do 2.2.)
kontakt:       Veronika Živa • veronika@dansea.cz • 727 941 674 • www.dansea.cz
Více informací na: www.dansea.cz ( česky), www.embodiment.ie (english)
 

David je kvalifikovaný a zkušený psychoterapeut. Integruje psychoterapeutické dovednosti a vášeň pro šamanskou cestu do 
své práce jako kvalifikovaný učitel Movement Medicine v Irsku a napříč Evropou. Následuje tradici Lakota Redpath.
Vyučuje Movement Medicine jako soudobou mapu k objevování toho, co znamená být živý v dnešní době a jak transformovat 
vzorce a zranění v příležitosti k růstu tak, abychom mohli dát v životě vše, co dát můžeme. 

“David je všestranně nadaný učitel Movement Medicine. Jeho pozornost jdoucí ke každému účastníkovi jeho dílen je vyjímečná! “ 
(Pat Burnicardi, tanečnice a psychoterapeutka)

Movement Medicine je taneční praxe, kterou se propojujeme s moudrostí života žitého ze srdce a 
prohlubujeme spojení se sebou, svou tvořivostí a integritou a současně oživujeme svůj vztah se životem ve 
všech rovinách. Vyrůstá z moudrosti domorodých šamanů i ze současných terapeutických přístupů, jako jsou 
Gestalt nebo výsledky nejnovějšího vývoje v neurovědách.
 
Vnitřní alchymista  je víkendový taneční workshop, kde můžete zkoumat sílu svého srdce, medicínu tance a 
alchymii léčení pomocí Movement Medicine. David vytváří velmi uzemněný, bezpečný a silný prostor, kde 
můžete vstoupit do kontaktu se svou tvořivostí a vrozenou schopností sebeléčení a tak vtělit a integrovat nové 
způsoby bytí, které jsou v lepším souladu s tím, kdo jste.
 
Budeme pracovat s mapami systému těla, srdce a mysli v prostoru minulosti, přítomnosti i budoucnosti za 
účelem vyčištění emočních bloků a sabotážních přesvědčení. Otevřeme tak cestu pro posílení vaší schopnosti 
být v každodenním životě přítomní a živí. Tento workshop nabízí příležitost zkoumat vaše tzv. dubléry a 
závazky, které jsou s vámi v rozporu a mohou sabotovat vaši živost a pocit napojení v každodenním životě. 
Poté, co se dobereme této důležité moudrosti, přistoupíme k praxi procesu alchymie léčení ke transformaci 
těchto vzorců. Domů si také odnesete dvacetiminutovou verzi tohoto procesu jako zdroj pro svou další cestu. 
Protančíme se k ceremonii Movement Medicine pro léčení, snění a tvoření ve spojení s duší. 
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