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A może wybrać się w szamańską podróż w
głąb siebie?
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Niejednemu z nas marzy się zapewne oderwanie od współczesnego świata i jego
problemów. A że podróże zostały bardzo mocno ograniczone, to nie pozostaje nic innego,
jak podróże w otchłań internetowej sieci lub… w głąb siebie. Albo połączenie jednego z
drugim. A może by tak kurs podstaw praktyki szamanizmu?

Na najbliższą sobotę, 6 marca o 18:00 zaplanowano spotkanie z chcącymi nieco więcej się o kursie dowiedzieć.
Oczywiście w sieci. Jego organizator - Robert Rient wyjaśnia, że spotkanie 6 marca jest przeznaczane dla osób
zdecydowanych i niezdecydowanych, a także tych po prostu ciekawskich. „Zabierz ze sobą pytania, wątpliwości i
przybądź” - zachęca.
Spotkanie w formie transmisji na żywo odbędzie się na jego stronie na Facebooku. Organizator podkreśla, że
spotkanie jest informacyjne, otwarte dla wszystkich, bezpłatne a jego celem jest ułatwienie podjęcia decyzji o
udziale w kursie lub zrezygnowaniu.
Jeśli ktoś zdecyduje się po tym pierwszym spotkaniu na wzięcie udziału w kursie, to czeka go sześć kolejnych sobót
(począwszy od 13 marca) spędzonych na około dwugodzinnych duchowych podróżach w głąb siebie. Jednym z
pierwszych punktów kursu są podstawy podróży szamańskiej przy dźwięku bębna oraz doświadczenie podróży.
Spotkania odbywać będą się w prywatnej, zamkniętej grupie na platformie zoom. Będą podróże szamańskie, praca
z własną intencją. Zapowiada się sześciotygodniowa przygoda, która, jak przekonuje Robert Rient może zmienić
życie jej uczestników.
Uczestnictwo w całości kursu będzie już płatne, jednak w dość specyficzny sposób, dzięki czemu każdego chętnego
na wzięcie udziału w wydarzeniu na to stać. Jego organizator wyjaśnia: „Aby wziąć udział w kursie wpłać dowolną,
wybraną przez siebie kwotę na moje konto. Albo wpłać dowolną, wybraną przez siebie kwotę dla organizacji
działającej na rzecz natury, klimatu, środowiska naturalnego. Jeśli nie masz środków finansowych, a chcesz wziąć
udział w kursie, zaplanuj proszę konkretne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego”.
Robert Rient podkreśla także, że „by uczestniczyć w kursie nie jest wymagane zrezygnowanie ze swojej duchowej
praktyki czy religii. A brak doświadczenia w praktykach szamańskich nie jest przeszkodą”. Wyjaśnia, że podstawą
praktyki szamanizmu określa przygotowanie przestrzeni. „Tej fizycznej, w której odbędzie się rytuał, ale przede
wszystkim wewnętrznej. Postrzegam człowieka jako połączenie myśli, emocji, ciała i ducha. Dlatego przystępując do
rytuału szamańskiego istotne jest przygotowanie przestrzeni intelektualnej, emocjonalnej, cielesnej i duchowej.
Otworzenie rytuału jest jak wysłanie zaproszenia. Jeśli uprzątnąłem przestrzeń, przygotowałem strawę i posłanie dla
gości, zarówno im jak i mi będzie łatwiej odnaleźć się podczas wizyty w alternatywnej rzeczywistości.” - wyjaśnia
Robert Rient.
Robert Rient jest autorem powieści oraz artykułów o tematyce bliskiej naturze, o leczniczych i uzdrawiających
właściwościach roślin, o różnych nurtach terapeutycznych, sposobach leczenia psychiki oraz pracy z emocjami.
Absolwent kierunku „pedagogika zdrowia” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pracował z osobami
cierpiącymi lub poszukującymi rozwoju osobistego. Ukończył szereg kursów z zakresu psychoterapii,
psychoedukacji i Rozwoju Osobistego, rozwoju osobistego, terapii oraz pracy z ludźmi. A po doświadczeniach z
psychologią zwrócił swe zainteresowania w kierunku natury i właśnie szamanizmu, po drodze zapoznając się z
wieloma religiami i ostatecznie - jak sam pisze o sobie - „Gdy jako dorosły człowiek opuściłem religię, wyruszyłem w
wieloletnią podróż przez psychologię, różne religie i praktyki duchowe, by ostatecznie porzucić rolę wyznawcy.”
(indi)

