BIURO PODRÓŻY W GŁĄB SIEBIE
Trener Rozwoju Osobistego – Adam Modrzejewski
Zaprasza wszystkich gotowych opuścić „swój dom, swoją wioskę”

28 WRZEŚNIA 2018 ROKU
na GODZINIE 18.00 do
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach
przy ul. Strzeleckiej 31a (sala numer 1) na

WYPRAWĘ BOHATERA
BY ODNALEŹĆ SKARB

Cześć pierwsza:

ODEJŚCIE - UFNOŚĆ

Temat pierwszego spotkania:

Wezwanie do wyprawy oraz odmowa wyruszenia.

A ci, którym uda się odnaleźć skarb i z nim powrócić
odmienią własne życie i wzbogacą życie innych.

Kobieta pogrążona w śpiączce umierała.
Nagle odniosła wrażenie, że została wzięta do nieba i stoi przed Sądem.
– Kim jesteś? - rzekł do niej Głos.
– Jestem żoną burmistrza, - odparła.
– Nie pytałem, czyją jesteś żoną, ale kim jesteś?
– Jestem matką czworga dzieci.
– Nie pytałem, czyją jesteś matką, ale kim jesteś?
– Jestem nauczycielką.
– Nie pytałem, jaki masz zawód, ale kim jesteś?
I tak dalej. Niezależnie od tego, co odpowiadała, nie wydawało się to
być zadowalającą odpowiedzią, na postawione pytanie: Kim jesteś?
– Jestem chrześcijanką.
– Nie pytałem, jaką religię wyznajesz, lecz kim jesteś?
– Jestem tą, która co dzień chodziła do kościoła i zawsze pomagała
biednym i potrzebującym.
– Nie pytałem, co czyniłaś, ale kim jesteś?
W końcu, najwidoczniej przesłuchanie okazało się niezadowalające,
bo została z powrotem przysłana na ziemię.
Gdy wydobrzała po chorobie, postanowiła odkryć - Kim jest?
I na tym polegała cała różnica.
Anthony de Mello – Modlitwa żaby

Cóż może nam dać lot na Księżyc, jeżeli nie umiemy
pokonać otchłani oddzielającej nas od samych siebie?
Oto najważniejsza ze wszystkich odkrywczych wypraw,
bez której wszystkie pozostałe są nie tylko bezużyteczne,
lecz wręcz zgubne.
Thomas Merton - „Mądrość pustyni”
Wszystko co będzie na zajęciach jest moim zdaniem, moim
rozumieniem, moim postrzeganiem siebie i Świata do którego nie
zamierzam nikogo nakłaniać ani przekonywać. Moim celem jest
jedynie tym zdaniem, rozumieniem i postrzeganiem dzielić się z
drugim człowiekiem. Od Ciebie będzie zależało: co z tym zrobisz?

