
Seminář Michaela Rice: Královské vztahy / The Royal Relationship: 
 
Seminář bude především o vztazích, jak je přilákat. Jak oživit naše existující vztahy, či je nechat 
jít, aby vznikl prostor pro něco lepšího. Budeme zkoumat mocnou polární dichotomii, která je 
základem veškerých vztahů na všech úrovních existence, poeticky popsané jako mužské a ženské 
principy či esence. Uvidíme jak tyto síly tančí v našich životech a určují kvalitu našich každodenních 
zkušeností s ostatními. A zejména budeme objevovat nové způsoby, jak se vztahovat k našim 
milencům, partnerům, rodinám, a přátelům, což nejen že sníží stres, ale zároveň otevře to kým 
skutečně jsme a proč tu jsme. 
V tomto hravém a dynamickém večeru společně prozkoumáme řadu rolí archetypu Královny a 
Krále.  Archetypy popíšeme a otevřeme se vnímání jejich potenciálu a síly i vzorcům chování ve 
vztazích, tak abychom nabyté znalosti použily ke zlepšení  kvality našich životů. Společně  budeme 
odhalovat nejen sílu a kladné vlastnosti Krále a Královny, ale  zejména jejich skryté stínové kvality, 
omezující  programy  i nevědomé vzorce chování. 
Za pomoci účinných cvičení, neočekávaných podnětů i informací se ve skupině otevřeme sdílení a 
diskuzi, otevřeme svou mysl a srdce, tak abychom odhalili sílu archetypálního vědomí v nás. 
Naučíme se jak jejich kvality využít k tvorbě krásnější a mocnější reality  jak na osobní tak na 
kolektivní úrovni 
 
Michael je praktický vizionář, který transformuje sny do reality. Bioarchitekt, mistr geometrie, 
designer, stavitel, šaman, bojovník, učitel. Dovedně přemosťuje světy a podporuje lidi, aby se mohli 
dotknout nejhlubšího smyslu a potenciálu sebe sama, co nejplněji jej vyjádřili a mohli tak 
manifestovat krásu a harmonii ve svých životech a životech svých milovaných. 
Původem z Irska, přednáší, konzultuje a praktikuje mezinárodně, inspiruje, designuje a vytváří 
domy, stavby a komunity. 
Je nadaným učitelem, který je schopen nadšeně prezentovat a sdílet kombinaci starověké 
moudrosti a nových transformačních informací jednoduchou a přístupnou formou, která dovoluje 
lidem zlepšit jejich kreativitu a vytvářet lepší svět pro všechny. 
 

Místo konání: Natura park, Štolbova 2874, 530 02 Pardubice I  

Datum a čas: 15.11.2017 17:30 - 20:30 

Vstupné: 350,- Kč 

Rezervace míst předem nutná na e-mailu milam28@seznam.cz nebo tel. 605 147 812 

 


