Proč Renesance Života?
Slovo renesance symbolizuje - rozcestník, návrat k přírodě a k sobě; v rámci naší činnosti se
soustřeďujeme na sladění těla i ducha a uvědomění si toho, co dělám, kam mířím, jak žiji
vlastní život, jaké mám cíle, záměry a jak dalece tomu můj současný život odpovídá.
A logo? Symbolem renesance života je STROM a to nejen proto, že se jmenujeme Břízovi :-).
Každý strom má kořeny, kmen a korunu. Aby byl strom v harmonii, měl by být pevně ukotven
v Zemi, aby mohl odolat nepříznivým okolním vlivům a čerpat energii Země. Zároveň by měl
mít silný a zdravý kmen, který pevně podpírá korunu. Koruna tak může sahat až do nebe a
čerpat energii Slunce a vesmíru, která nasytí celý strom. Strom propojuje Zemi a Vesmír.
Tak je to i člověkem, člověk, aby žil v harmonii a rovnováze, měl by být pevně „uzemněn“ na
Zemi, aby mohl čerpat její energii a sílu a aby měl pevný základ. Měl by mít pevný a zdravý
kmen (=fyzické tělo) a mít korunu blízko ke Slunci a moci tak čerpat jeho energii. Koruna u
člověka symbolizuje 7. korunní čakru = spojení s jemněhmotným světem a univerzem. Dnešní
„moderní západní civilizace“ se dost často soustředí pouze na ten kmen. Kořeny a koruna
přešli do ústraní, a to je škoda, protože bez kořenů a koruny se živý a zdravý strom neobejde.
Cílem Renesance Života je nastolit harmonii mezi našimi KOŘENY – tj. spojením s Matkou Zemí,
mezi KMENEM tj. naším fyzickým tělem a KORUNOU, tj. naším spojením s univerzem.
V naší Renesanci Života spolupracujeme a povídáme si se „stromy (lidmi)“, které nám přijdou do
cesty. Monika velmi dobře rozumí kořenovým systémům, Pavel zase moc rád pobývá
v koruně. Vnímáme člověka jako spojence mezi Zemí a Vesmírem.
My lidé, máme všechny trumfy a dary ve svých rukou k rozvoji svého potenciálu a žití v lásce,
radosti a v souladu se svým původním záměrem, vítejte v Renesanci Života

