Satsang cu Gaia: Liniștea care vindecă
București, 17 – 19 noiembrie 2017
Te invităm la un satsang în care să experimentezi vindecarea cu ajutorul Liniștii, adevărata liniște,
conștientă, care este puterea ce ne ajută să ne relaxăm profund, permițând organismului să se
regenereze.
În timpul acestui satsang – în traducere, Întâlnire în Adevăr - o să realizezi că, fără să ai nevoie de
tehnici și filozofii complicate, poți trăi cunoașterea de sine, eliberarea.
Gaia, spre deosebire de alţi maeştri ai nondualităţii (deși nu se definește ca fiind unul, și nici în vreun
alt fel) include în Satsang-urile sale şi experienţele corporale, sentimentele sau emoţiile. Ai
posibilitatea să înveţi despre sistemul nervos, să te simţi din ce în ce mai sigur pe tine şi să te relaxezi
din ce în ce mai mult, astfel încât să-ți fie din ce în ce mai uşor să savurezi momentul prezent,
bucuria fiind un lucru de la sine înţeles!
Cu sensibilitate, umor, degajare și claritate, Gaia revelează Prezența, Adevărul, pentru ca să poți
vedea cât de prețios este momentul de ACUM. El te invită să te uiți în spatele obiceiurilor și, prin
urmare, să experimentezi și să înveți un mod direct de vindecare.
Cei care participă la întâlnirile cu el apreciază în mod deosebit claritatea și simplitatea lui afectuoasă,
lipsite de orice deghizare sau joc de rol de ‘maestru’ sau ‘guru’. Poți vorbi cu Gaia în relaxare totală
despre subiectele cele mai personale care te preocupă.
De cele mai multe ori, un Satsang condus de Gaia începe cu o scurtă meditație și te îndrumă spre a fi
conștient de ceea ce se întîmplă chiar Acum. Apoi, Gaia vorbește puțin despre dificultățile care pot
apărea și cum să fii împăcat cu ele. După această introducere, participanții sunt invitați să pună
întrebări despre adevăr, iluminare, pace sau despre problemele sau dificultățile întâlnite pe calea
descoperirii păcii, a iubirii și libertății.
La sfârșitul satsang-ului are loc o SESIUNE de VINDECARE ESENȚIALĂ. Această metodă (sau mai
degrabă cale) de vindecare a fost dezvoltată de Gaia și duce la o relaxare profundă și vindecătoare,
având ca efect o nouă organizare a sistemului nervos și a inconștientului. Traumele și tensiunile
acumulate, și tiparele inconștiente care ne impedică să fim sănătoși din punct de vedere fizic și
mental, pot fi recunoscute și eliberate fără efort.
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Gaia te ghidează cu claritate și ușurință pentru a reuși să trăiești libertatea pe care o dorești atât de
mult. Îți dai seama că, pentru a fi fericit, nu mai ai nevoie de nimic. Căutarea ta se încheie.
--------------------------------PROGRAM Satsang "Gaia – Liniștea care vindecă"
Vineri 17 nov. : 19:00 - 22:00 / Cost: 90 lei
Sâmbătă 18 nov.: 10:00 - 13:00 (pauza) 15:00 - 18:00 / Cost: 180 lei
Duminică 19 nov.: 10:00 - 13:00 (pauza) 15:00 - 18:00 / Cost: 180 lei
Satsang integral 17 –19 nov.: 350 lei
--------LOCAȚIE: va fi anunțată celor înregistrați
Satsang-ul va fi susținut în limba engleză, cu traducere în limba română.
--------ÎNREGISTRARE obligatorie la: 0726.700.451 sau email: ioan.nistor@gmail.com
~~~~~~~~~~~

SESIUNI INDIVIDUALE: 20 - 24 noiembrie
Gaia oferă și sesiuni individuale pentru vindecarea traumelor sau realinierea sistemului nervos prin Vindecare
Esențială și Somatic Experiencing® (Experimentare Somatică).
Dacă dorești o sesiune individuală te rugăm să te înscrii înainte de 15 noiembrie 2017. Sesiunea poate avea loc
în limba engleză/germană și durează 1 oră. Cost: 200 lei sau 225 lei cu traducere în limba română.
Informații și înscrieri: Ioan Nistor - +4 0726.700.451; email: ioan.nistor@gmail.com
~~~~~~~~~~~
Despre GAIA
GAIA, MICHAEL ZIPF - este o ființă realizată din tradiția Ramana Maharishi - Papaji, același lineaj ca Mooji și
Isaac Shapiro.
Căutarea realizării sinelui a început odată cu înțelegerea că nu era fericit, în pofida unor circumstanțe de viață
foarte bune. A urmat o perioadă de căutari profunde în India și în Europa și de studiu al conștiinței și
contextului vieții.
Ajuns la realizarea sinelui în 1997, în anul 2000 Gaia a susținut primul satsang public în Franța. De atunci,
primește invitații pentru a conduce satsang-uri în țări din toată lumea și sprijină oamenii care sunt interesați de
vindecare, eliberare și trezire spirituală și doresc să trăiască în iubire, pace și libertate.
În urma unei experiențe revelatoare trăită în anul 2000, Gaia a renunțat la toate tehnicile și a lăsat ca totul să
se întâmple spontan și natural. Ca urmare, ceea “ce face” și împărtășește este Vindecarea Esențială, care este o
“cale” de transformare multidimensională unică mai degrabă decât o metodă sau tehnică specială. Născută
dintr-o cunoaștere profundă, Vindecarea Esențială dezvoltată de Gaia în baza elementelor fundamentale ale
mai multor metode de vindecare precum și a propriei experiențe, reprezintă o cale practică și lipsită de efort,
care poate conduce la o stare de conștiență mai înaltă, la o sănătate și o calitate a vieții mai bune. Spre bucuria
lui, în acest fel a facilitat vindecarea unor boli grave. Gaia integrează în întâlnirile sale și alte metode, deținând
certificări în Somatic Experiencing® (Experimentare Somatică) pentru vindecarea traumelor, NARM ™ (Modelul
Relațional Neuro-Afectiv) pentru vindecarea traumelor evolutive, Shiatsu, și Reiki toate gradele.
Oamenii apreciază în mod special empatia sa, claritatea plină de iubire și umorul de care dă dovadă în cadrul
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întâlnirilor publice și sesiunilor individuale.
Gaia este autorul cărții “Sfârșitul căutării”, publicată în 2014 și în curând disponibilă și în limba română.
Declarație de răspundere: În mod deosebit trebuie să iei la cunoștință că modalitățile și tehnicile oferite de Gaia (Michael
Zipf) nu înlocuiesc serviciile specializate ale unui medic sau ale unui terapeut. Gaia nu are pregătire medicală și insistă ca
oamenii cu probleme de sănătate să se consulte cu un terapeut calificat, la alegerea lor. Modul său de acțiune se
diferențiază fața de modul de abordare al unui medic sau al unui terapeut, în sensul că nu pune diagnostice și nu oferă o
garanție a vindecării și nici vreun tratament recunoscut de medicină, conform legilor în vigoare. Prin înscrierea la
evenimentele și sesiunile susținute de Gaia, participantul își asumă în întregime răspunderea și responsabilitatea. Nu se pot
ridica plângeri din eventuale urmări ale participării la seminar.

---------

Urmărește aici video-ul “Gaia, despre Adevăr”:
https://www.facebook.com/GaiaMichaelZipf/videos/796367563869602/
Urmărește aici câteva interviuri:
Gaia – Întâlnirea cu Esența: https://www.youtube.com/watch?v=f6e_Lx32yII
Trauma și experimentarea somatică: https://www.youtube.com/watch?v=IuV1aBJYNqc
Cum te eliberezi de traumele trecutului:
https://www.facebook.com/GaiaMichaelZipf/videos/787728064733552/
Vizitează site-ul lui GAIA aici: http://www.gaia-satsang.com/
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