ZASADY SoulCollage®
SoulCollage® jest kreatywnym procesem kolażu w celu …
•
•
•

Odkrywania samego siebie, samo-akceptacji oraz osobistego wzmocnienia.
Korzystania z własnej intuicji i unikalnej kreatywności.
Promocji włączającej, różnorodnej i współdziałającej wspólnoty dającej sobie wzajemne
wsparcie i zachętę.

Praktykujący SoulCollage®…
•
•
•
•
•
•
•

Tworzą metodą kolażu karty posiadające dla nich osobiste znaczenie, a każda z kart
reprezentuje pojedynczy głos/energię/obecność.
Stosują podział talii na kolory SoulCollage® (oraz opcjonalne karty Transpersonalne), by
nadać swojej talii pełnię głębi.
Używają procesu Jestem tym/tą, który/która…, by wydobyć unikalny przekaz z każdej karty.
Uczą się rozpoznawać osobistą ‘lokalna historię’ w swoich kartach i odkrywają w jaki sposób
wplata się ona w kolektywną ‘Większą Historię’.
Rozumieją, że każda z kart zawiera jedną, odrębną energię stanowiąca część ich samych i
zawsze posiada zarówno aspekt pozytywny jak i potencjał, by pokazać się w nierównowadze.
Rozumieją wymiar “Jedności i Wielości” ich własnej talii kart SoulCollage®.
Konsultują swoje karty robiąc dla siebie sesje czytania kart SoulCollage®, by uzyskać od nich
przewodnictwo w życiowych pytaniach i decyzjach.

Karty SoulCollage® są wyłącznie do użytku osobistego.
•
•
•
•
•

Kartami SoulCollage® można dzielić się publicznie tylko kiedy dzielimy się swoim osobistym
procesem.
Kart SoulCollage® nie można powielać, kopiować, sprzedawać ani wymieniać się nimi.
Karty SoulCollage® może powielić jedynie ich twórca robiąc kopię zapasową na wypadek ich
utraty. Aplikacja SoulCollage® może posłużyć jako cyfrowa kopia zapasowa.
SoulCollage® jest wdzięczny artystom i fotografom, którzy czynią ten proces możliwym.
SoulCollage® dokłada starań, by szanować ich prawa autorskie.
Nikt nie może czytać ani interpretować kart SoulCollage® dla innej osoby, a jedynie dla
samego siebie.

Dzielenie się SoulCollage®…
•
•

•

Tylko wyszkoleni facylitatorzy mają prawo prowadzić warsztaty z użyciem zastrzeżonego
znaku handlowego “SoulCollage” oraz metody SoulCollage®.
Przeczytaj SoulCollage® FAQ, by dowiedzieć się więcej o zasadach używania tego znaku
handlowego. To samo odnosi się wytycznych dla blogów, stron internetowych i mediów
społecznościowych.
Dowiedz się jak zostać Facylitatorem SoulCollage®.
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