»Najdi tistega, ki misli tvoje misli
in izvedel boš kdo si!«
Bhagavan Ramana Maharshi

V pospešenih dogajanjih v katerih sodelujemo, zavedajoč se ali ne, nam je dana možnost
prepoznati pomembnost našega delovanja v tem trenutku. Skozi nenehne potrditve različnih
virov in njihovih sporočil, stopamo proti novi in drugačni obliki zavedanja. Z uporabo nam
dostopnih in velikih možnosti, lahko svojo frekvenco spremenimo v najkrajšem času , kar je
premo sorazmerno vloženemu naporu. Uporabili bomo znanje iz vseh virov in nivojev, ki nam
lahko na tej poti pomagajo. Sprememba nam omogoča lastno resnično preobrazbo. Potrebno
je prepoznati svetlobo v svetlobi, saj delček žarka sije tudi nate.
Vabljeni na :

Metafizični intenziv razsvetljenja
»Nekaj te kliče stran od kaosa in hrupa. Govori ti: Poglej sem, ostani tu! Jaz to
imenujem Milost. Milost je vse kar obstaja. Milost je drugo ime za to, kar mi
smo.
Zgleda kot, da Milost deluje naključno. Tako se navidezno pojavlja, kot češ: Kdo
bo zadel na loteriji?
Ne morem definirati milosti. Že od vedno smo popolni in brezčasni. V nas se
igra časa pojavlja kot privid imen in oblik v svojem kratkem plesu. A mi smo
hkrati oboje, izkušnja in priča te izkušnje istočasno. Vse to vidim, kot igro
Milosti.
Vse kar govorim izvira iz praznine in se vrača nazaj vanjo, brez panike, brez
teže, brez klavstrofobije. Obstaja samo nezlomljiva tišina, ki jo nič ne drži. Ko
človek vidi skozi vse te igre misli, idej in prepričanj, ugotovi, da so to samo
prividi. Le verovanje vanje jim da pomen, ki ga same po sebi nimajo. Uvidel
sem, da obstaja izbira: iti s tokom prividov ali pa ostati le priča vsemu temu.
To kar te kliče stran od kaosa in hrupa, imenujem Milost. Hkrati ti nekdo sredi
hrupa govori: Igraj naprej, igraj naprej! Tudi to imenujem Milost.

Neverjetna Milost
Pride čas, ko te neka Sila poljubi od znotraj in premakne tvoje
celotno Bitje v določeno smer.«
Mooji
Čas je in pripravljen si, da tistemu, ki misli tvoje misli pogledaš v oči.
Za neponovljivo delavnico je poravnava šestih planetov našega osončja nekaj posebnega.
Intenziv razsvetljenja bo podprt s transcedentnimi pospeški znanj Velikih Mojstrov luči iz
Templjev daljnega vzhoda .
Delavnico bo vodil Samo Morel s podporo Mirjam Cigoj in z asistenti.

Srečanje se prične v torek 30. aprila ob 18,30h, in bo potekalo do petka 3. maja do 13h.
Kraj dogodka sporočimo vsem udeležencem ob prijavi. Na srečanje pridite vsaj pol ure prej,
zaradi nastanitve, in da se med seboj spoznamo.
Vaš prispevek 120 eur plačate ob prihodu.
Prijave do sobote 20 aprila do 20h, na 031 719992, ali na mirjam.cigoj@gmail.com. Če se
nam želite pridružiti po zaključnem zbiranju prijav, preverite, če je še kakšno mesto prosto.
Udeležba je dovoljena polnoletnim osebam. Srečanje ni primerno za srčne bolnike,
epileptike in osebe z duševnimi ali psihičnimi motnjami, ali se za njih celo zdravijo. Srečanja
se udeležite na lastno željo.
Udeleženci s seboj prinesete: veliko dobre volje, spalno vrečo in blazino, ali rjuhe in odeje,
pribor za osebno higieno, trenirko ali ohlapna oblačila, perilo za preoblačenje, obutev za
sprehode v slabem vremenu, sobne copate. Udeleženci delavnice ne uporabljajo kozmetike,
moški se ne brijejo. Poživila niso dovoljena, zdravila pa z vednostjo vodje srečanja.
Delavnica poteka v zaprti skupini, kontakti z zunanjim svetom (mobitel), in intimnost niso
dovoljeni. Za vse potrebe udeležencev je poskrbljeno, hrana je brezmesna in pripravljena za
potrebe srečanja. Za morebitne nevšečnosti se lahko posvetujete z vodjem srečanja. Namen
delavnice je delo na sebi, in pridobitev novih izkušenj in metod za spoznavanje sebe.
Ljubezen do življenja vam dovoljuje, da vabilo posredujete tudi drugim.
Prisrčen pozdrav, do srečanja veliko ljubezni.
A.O.V

Samo in Mirjam

