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Filmek, beszélgetések, gondolatok a sorsdöntő találkozásainkról
A Tabán moziban folytatódik az a rendhagyó sorozat, amely megpróbálja ötvözni a mozi, a
mozgókép világát a szellemi tanítók tudásával.
Ez alkalommal azon látványosan vagy láthatatlanul is hatalmas erőt hordozó családi
kapcsolatok nyomába ered a sorozat, amelyek akarva-akaratlanul meghatározzák életünket,
választásainkat, döntéseinket.
Milyen útravalót, üzenetet kaptunk felmenőinktől? Mennyibe éljük saját életünket és mennyiben
van szabad akaratunk életünk vezetésében, avagy mennyire vagyunk „röghöz kötöttek” múltunk
által? Milyen üzenetet, útravalót tudunk átadni utódainknak? Mitől függ, hogy az ősöktől kapott
mintát követve, példaként tartva szem előtt, vagy azt elutasítva, megtagadva próbáljuk élni
életünket?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre próbálunk választ találni az alábbi vasárnap esténként a
filmművészeti alkotások és a meghívott előadók, gondolkodók, tanítók segítségével.
2010. november 7. vasárnap este 6 óra
Vendég : Takács Tibor asztrológus
Előadás témája : Hogyan tudjuk saját hangunkat megtalálni a „szülői befolyás ellenére?
Hogyan
határozza meg múltunk jelenünket, jövőnket? Mi történik akkor, ha múltunk más, mint
aminek hittük? Hogyan működik ez az asztrológiában ?
Film: Francis Ford Coppola: Tetro
2010. november 14. vasárnap este 6 óra
Vendég : Tarr Bence László filozófus kultúrantropológus
Előadás témája : Spirituális családmodell, spirituális gyereknevelés. Mi lehet a párkapcsolatok
spirituális
alapja? Mi a gyermeknevelés valódi felelőssége és meddig terjed ez a felelősség?
Hogyan lehet jól felnőni egy családban?
Film: Alföldi Róbert : Kire ütött ez a gyerek
2010. november 21. vasárnap este 6 óra
Vendég : Komáromi Mária és Komáromi János hittanár házaspár
Előadás témája : Szükséges –e választanunk a család, a hagyomány és az általuk kijelölt út
és saját
meggyőződésünk, hitünk között? Összekötheti-e ezeket Isten szeretete? Mi az igazi
alázat, szolgálat?
Film: Mészáros Márta : A hetedik szoba
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2010. november 28. vasárnap este 6 óra
Vendég : Pressing Lajos, buddhista tanító
Előadás témája : Szellemi tanítások a magyar népmesékben. A film és az előadás
segítségével
lehetőséget kapunk, hogy a népmese mélyebb rétegeibe bepillantást nyerhessünk.
Felfedezhetjük a népmesék mélyén húzódó személyes és spirituális vonatkozásainkat.
Film: Székely Orsolya: Világszép Ilonka, Pressing Lajos mesemagyarázatával
2010. december 5. vasárnap este 6 óra
Vendég : Mérei Zsuzsa pszichológus, pszichodráma terapeuta és
Xantus János filmrendező
Előadás témája : Hogyan tudjuk mélyen elnyomott emlékeinket feleleveníteni a pszichodráma
segítségével? Hogyan tud ez segíteni életünk változtatásában, kapcsolataink minőségi
változtatásában, mások jobb elismerésében, vágyink céljaink megértésében,
elérésében?
Film: Mérei Zsuzsa-Vikár András-Xantus János : Kiki a csoportban, pszichodráma-játék film
2010. december 12. vasárnap este 6 óra
Vendég : Bóna László, homeopátiás tanácsadó, író
Előadás témája : Mi az a láthatatlan erő, amely összeköti a párokat, társakat? Mi az a közös
energiaminta,
amely mindkettő ember életében megtalálható? Vajon felismerjük sorsalakító, alapvető
mintáinkat? Mi az a különbözőség, amelyek mentén kialakulnak a problémák?
Film: Ole Chrsitian Madsen: Prágai történet
Jegyár : 1000.- Ft
Jegyek rendelhetők a Tabán moziban (I. Krisztina krt. 87-89.)
T: 356-81-62 , 06-70-6344438; taban@grantfilm.hu
www.tabanmozi.hu
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