
Dragi prieteni, 

 
... pornind de la faptul că ne naştem cu un set de pattern-uri 

inconştiente pe care le numim arhetipuri... 
 

... că adesea nu ne dăm seama când un arhetip ne influenţează (într-
un sens sau altul) modul în care relaţionăm cu ceilalţi... 

 
... şi că devenind mai conştienţi de arhetipurile pe care le trăim, ne 

creăm o viaţă sufletească mai bogată şi mai împlinită (cultivându-le 
într-un sens nou, conştient)... 

 
Vă invit să explorăm prin MIŞCARE tema “ECHILIBRU INTERIOR”, 

atât prin jocuri şi exerciţii de amplificare a percepţiei, cât şi prin 
exerciţii tipice gimnasticii Bothmer, în care fiecare participant ia cât 

are nevoie din experienţa respectivă, într-un mod plăcut şi armonios.   

 
Situațiile mai mult sau mai puțin dificile ale vieții duc aproape 

întotdeauna la perturbarea echilibrului nostru interior... Cum putem 
face față acestor situații? Cum facem să restabilim acest echilibru 

îmbunătățindu-ne astfel relația cu cei din jur?  
 

Încercăm să aflăm răspunsurile căutând mai întâi echilibrul exterior 
care, în gimnastica Bothmer, înseamnă echilibrul dintre dreapta și 

stânga, sus și jos, față și spate. Implicându-ne și interior, adică dând 
sens mișcărilor din aceste 3 planuri (social, emoțional, profesional) va 

apărea un nou echilibru... pentru că în gimnastica Bothmer echilibrul 
este recreat continuu printr-o reacție spontană și creativă. 

 
Haideţi să explorăm posibilităţile pe care le avem, ca oameni moderni, 

de a re-crea în mod continuu echilibrul interior, atât de necesar în 

relațiile cu ceilalți. 
 

Locaţie: Brașov, adresa exactă urmează a se stabili 

Data: lunar (sâmbăta), începând cu  

Sâmbătă, 13 Oct. 2012, între orele 10:00 – 13:00 

Cost participare: 40 ron/întâlnire 
Info suplimentare şi înscrieri: Claudiu Pănculescu* (0723 144 201) 

Înscrieri Brașov: Mircea Jurcovan (0723 397 852; 0755 175 483) 

 

 
* Claudiu Pănculescu este gimnast Bothmer, certificat de Bothmer Movement 

International şi Asociaţia de Gimnastică Bothmer România, precum şi trainer, 

acreditat de CNFPA.           


