Kilka słów o szkoleniu motywacyjnych i chodzeniu po ogniu
Ogień. Jedno z najważniejszych odkryć
ludzkości. Daje nam ciepło i poczucie bezpieczeństwa,
ale może też nieść ze sobą ból i zniszczenie. Od zarania
dziejów człowiek szuka sposobów na ujarzmienie
nieposkromionego żywiołu.
Jedną z pierwszych znanych nam prób jest
rytuał przejścia po rozżarzonych węglach. Pierwsze
zapiski na temat tego zjawiska pojawiają się w Egipcie
już około 1200r. p.n.e. Zjawisko to wyewoluowało
niezależnie w wielu różnych kulturach rozsianych
po wszystkich kontynentach. Mimo to jego
założenie wszędzie jest dość podobne.
Ogień oczyszcza. Pali strach, grzech,
słabość. Ci którzy przejdą przez próbę ognia
znajdą się bliżej boga i napełnią się jego
energią.
We współczesnym świecie zjawisko
anastanerii, czyli chodzenia po rozżarzonych
węglach jest bardzo dobrze znane, ale wciąż
stanowi zagadkę zarówno dla naukowców jak
i samych przechodzących. Oczywiście w
przypadku rytuału religijnego, z którego
wywodzi się chodzenie po ogniach, dla
przechodzących po węglach wytłumaczenie
tego fenomenu jest bardzo proste. Wierzą
oni mianowicie, że to sam bóg daje im
niebiańską siłę, dzięki której ich stopy
wychodzą nietknięte z próby ognia. Jednak
jeśli odrzucimy od siebie wszystkie boskie
aspekty, w jaki inny sposób możemy
wytłumaczyć fakt, że człowiek jest w stanie

przejść bosą stopą po czerwonych od gorąca węglach – których temperatura sięga nawet 1200˚c
- i nie tylko się nie uszkodzić, ale nie poczuć nawet parzącego ciepła?
Poza ważną funkcją religijną, chodzenie po rozżarzonych węglach jest także świetnym
sposobem na przełamywanie strachu i wzmocnienia swojej motywacji i wiary we własne siły.

Nasza Propozycja Szkolenia
Węgle.com.pl proponują Państwu przeżycie niezapomnianej przygody w trakcie której
zmierzycie się Państwo z potężnym, lecz ujarzmionym przez nas żywiołem ognia. Specjalnie
przygotowany przez nas mistyczny rytuał oderwie was od trudów życia codziennego i przeniesie
na chwilę w świat pradawnej magii. W trakcie rytuału odbędą Państwo specjalne szkolenie które
przygotuje Was do poskromienia strachu i wejścia bosą stopą prosto w ogień. A wszystko to
przy akompaniamencie egzotycznych bębnów i pokazów urokliwej sztuki tańca z ogniem.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich którzy chcą spróbować czegoś nowego.
Stanowi ona oryginalne uzupełnienie Państwa imprezy firmowej, eventu czy szkolenia. Cały
spektakl przygotowany jest przez nas w mistycznej otoczce, z użyciem wielu rekwizytów oraz
przepleciony pokazami kuglarskiej sztuki fireshow.

Warsztaty możemy
zorganizować w kilku naszych
kameralnych zaprzyjaźnionych
ośrodkach, w schroniskach
górskich lub w hotelu. Miejsce
Szkolenia jest w zasadzie
dowolne.
 Proponujemy warsztaty 1
dniowe
 lub kilkudniowe aktywnie spędzone dni wzbogacone o rowery, kajaki,
warsztaty bębniarskie, warsztaty artystyczne, medytacyjne, elementy
hipnozy i teambuildingu :

Zapewniamy:


Profesjonalne szkolenie i przeprowadzenie uczestników przez węgle



Oprawę artystyczną rytuału, w tym profesjonalny zespół bębniarski



Prowadzenie imprezy



Rekwizyty i drewno potrzebne do rytuału



Bezpieczeństwo uczestników



Transport w dowolne miejsce Polski

Po więcej Informacji i szczegółów zapraszamy na naszą stronę internetową
wwww.wegle.com.pl

mail biuro@wegle.com.pl

Serdecznie zapraszam
Wojtek Nowak

lub tel. 531 771 110 .

