Společnost Jóga v denním životě

vás zve na:

Jarní mantrování
aneb detoxikujte se
zvukem
Mantra je spojení hlásek nebo slov, která nás pozitivně
ovlivňují, chrání před negativními vlivy, zbavují mysl neklidných
myšlenek a osvobozují ji od závislosti, strachu a utrpení.
(Svámí Mahéšvaránanda, Moje poselství).
Co bude na programu?
 mantry a bhajany slovem (krátké seznámení, etymologie)
 společné zpěvy a procítění vlivu posvátných vibrací na
všechny vrstvy našeho bytí.

Den:

čtvrtek 25. 4. 2013

Místo konání: JC Velehradská 21, Praha 3

Vstupné: dobrovolný příspěvek
Čas:
Program
povede:

19:00 – 20:30
Mgr. Jitka Blahůšková Fajfrová

Host:

Jan Kotulán

absolventka CP Etnomuzikologie na UK, FHS, členka rady
Muzikoterapeutické asociace České republiky, vede
hudební setkávání.
hra na bansuri (indická bambusová flétna), tampura,
perkuse

Program je určen pro:

Všechny zájemce

Informace a přihlašování
Blanická 17, Praha 2, tel. 224 253 702, 604 864 343
www.joga.cz, praha@joga.cz
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