"LÉLEKPILLANATOK"
Nehéz a szíved? Mázsás terhet cipelsz?
Úgy érzed - szétesel, még az embereket is taszítod?
Változtass!
Tölts néhány napot égi segítőiddel,
smerd fel terheid forrását, teremts új utat!
Kerülj újra közel önmagadhoz!
Ez alatt a három nap alatt, pihentető környezetben,
gondoktól távol, könnyítsük lelkünket sokféle módon.
Ismerjük fel gátoló érzelmeinket, gondolatainkat,
nézzünk szembe félelmeinkkel.
Tapasztald meg a parázsonjárás misztériumát!
S ha már megértünk összefüggéseket életünk alakulásáról jöhet a változtatás.
Tanuljátok meg, hogyan használjátok ezeket a lélekkönnyítő
eljárásokat a mindennapokban.
Az elvonulást vezeti:
Elérhetőség:

Molnár János természetgyógyász

30-4110091, molizapp@napturul.hu
www.napturul.hu vagy www.molizapp.napturul.hu
LÉLEKPILLANATOK esemény

A tábor helye: 108 Mantra Központ, Ilkamajor (Isaszeg mellett, a
horgásztavak mögött, egy teljesen csendes völgyben, nagy füves-fás
területen).
Ideje: 2018. április 28-30. Érkezés: 28.-án 09-10óra között, távozás
30.-án délután.
Tervezett program:
Ez alatt a pár nap alatt sokat fogunk „alfában” tartózkodni. Célunk, hogy
eljussunk olyan felismerésekhez, amik a hétköznapokban távol maradnak
tőlünk. Tegyük rendbe gondolatainkat, érzelmeinket, vágyainkat,
gátjainkat – ehhez viszont felismerések sokasága szükséges.
Lesznek közös, páros, és egyéni gyakorlatok is. Fogunk rajzolni, „elmét
tükrözni”, érzékelni kézzel, valamint mentális módokon.
Kristályokkal barátkozunk – vajon mit mutatnak a lélekből a választott
medálok, karkötők?

Az első nap ismerkedés-összehangolódás után a könnyülésről szól.
Gondolataink, érzelmeink, amik a "gubancolnak" bennünket. A lelki
könnyülések lehetséges módjait gyakoroljuk rövid, hatékony meditációs
és egyéb módon.
A második-harmadik nap a gyökerek kereséséről, támaszaink
felismeréséről szól.
Ismerjük fel mintáinkat, vajon miért így történnek dolgaink?
A karma - következmények láncolata életünkben. Nemzedéki terhek
feltárása, kapcsolataink energetikai vizsgálata. Utazunk térben-időben,
ismerjük meg a hatékony teremtés kulcsait mágia alapokon keresztül.
Vasárnap késő délután TŰZSZERTARTÁS – PARÁZSONJÁRÁS – azaz
elengedés a gyakorlatban.
Hétfőn délelőtt – immár könnyülve, megtisztulva – vágyaink, céljaink
formába öntésének ideje. MERJÜNK TERVEZNI!
Mindhárom napon egyéni konzultációkra is lesz lehetőség.
Egyéb információk:
Utazás: egyénileg. Aki vonattal jön, előzetes jelzésére érte megyünk
Isaszeg állomásra
Szállás lehetőség: a 108 Mantra Központ felső emeletén levő zarándok
szálláson ( szivacs-matrac, takaró, saját hálózsák
Komfort: a házban igényes fürdőszobák vannak
Étkezés: Első nap ebédtől – utolsó nap ebédig - Reggeli-Ebéd-Vacsora
Lehet választani húsos ill. vega étrend között.
Költség:

36.000,-/fő

Jelentkezés: a hatékony közös munka érdekében kifejezetten
kiscsoportos elvonulást tartunk – max. 12fő számára van hely. Éppen
ezért előzetes jelentkezés szükséges – a jelentkező(k) adataival,
elérhetőséggel, kívánt étkezés (H vagy V) feltüntetésével írásban (email
vagy a 108 Mantra Központ facebook oldalán). A jelentkezés 50% előleg
fizetésével véglegesül, ami április 20.-ával bezárólag esedékes. További
részletek az írásbeli jelentkezés után....

