Vindecarea prin Esență
- SATSANG București, 13 – 15 aprilie 2017
Te invităm la un satsang în care să experimentezi ESENȚA – cea mai puternică forță vindecătoare,
întotdeauna disponibilă Aici și Acum. Te invităm să descoperi tu însuți acest spațiu vindecător - care ne
împlinește și în care frica nu are sens - ca fiind condiția noastră naturală experimentând meditația fără
sfârșit.
În timpul satsang-ului are loc o SESIUNE de VINDECARE ESENȚIALĂ. Această 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
impiedică să fim sănătoși din punct de vedere fizic și mental, pot fi recunoscute și eliberate fără efort.
***
ESENȚA este prezența constantă, vindecatoare a sinelui - eliberat de frică, de defecte sau boală. Este
iubirea necondiționată pentru tot ceea ce este. ESENȚA este întotdeauna absolut liniștită și plină de
energia viețuirii chiar și în pacea cea mai deplină– oricând și oriunde.
Spre deosebire de alţi învățători de nondualitate (deși nu se definește ca fiind unul, și nici în vreun alt
fel) Gaia include în Satsang-urile sale şi experienţele corporale, sentimentele sau emoţiile. Cu claritatea,
sensibilitatea și simplitatea lui afectuoasă, lipsite de orice deghizare sau joc de rol de ‘maestru’ sau
‘guru’ și fără doctrine dificile sau exerciții obositoare care ar necesita dedicație și disciplină, Gaia te
invită să te uiți în spatele tiparelor și, prin urmare, să experimentezi și să înveți un mod direct de
vindecare.
Poți să vorbești cu Gaia în relaxare totală despre subiectele cele mai personale care te preocupă și/sau
să găsești răspunsuri la orice fel de întrebări despre adevăr, iluminare, vindecare, viață sau despre
problemele sau dificultățile întâlnite pe calea descoperirii păcii, a iubirii și libertății.
Gaia îți arată în mod simplu și clar cum poți viețui realizarea sinelui sau eliberarea chiar Aici și Acum.
Răspunsurile lui sunt spontane și clare, astfel încât ești pe deplin conștient că trăiești libertatea pe care o
dorești atât de mult. Iar asta se întâmplă într-un mod destul de jucăuș și uneori plin de umor, în care nu
trebuie făcut nimic pentru a atinge eliberarea. Îți dai seama că, pentru a fi fericit, nu mai ai nevoie de
nimic. Căutarea ta se încheie.

PROGRAM satsang
Vineri 13 apr. : 19:00 - 22:00 / Cost: 90 lei
Sâmbătă 14 apr.: 10:00 - 13:00 (pauza) 15:00 - 18:00 / Cost: 180 lei
Duminică 15 apr.: 10:00 - 13:00 (pauza) 15:00 - 18:00 / Cost: 180 lei
Satsang integral 13 –15 apr.: 350 lei
--------LOCAȚIE: va fi anunțată celor înscriși.
Satsang-ul va fi susținut în limba engleză, cu traducere în limba română.
Dacă ai provocări de ordin financiar, trimite un email la gaia@gaia-satsang.com și găsim împreuna o
soluție.
--------ÎNREGISTRARE obligatorie la: http://bit.ly/satsangGaiaBuc-apr18
CONTACT: Adela Caster, tel.: 0744. 150.175, email: cadelaida@gmail.com
~~~~~~~~~~~
SESIUNI INDIVIDUALE: 16 – 18 aprilie
Gaia oferă și sesiuni individuale pentru vindecarea traumelor sau echilibrarea sistemului nervos prin
Somatic Experiencing (Experimentare Somatică) și Vindecarea Esențială.
Dacă dorești o sesiune individuală ești rugat să te înscrii înainte de 7 aprilie 2018. Sesiunea poate avea
loc în limba engleză/germană și durează 1 oră. Cost: 225 lei sau 250 lei cu traducere în limba română.
Informații și înscrieri: Adela Caster, tel.: 0744. 150.175, email: cadelaida@gmail.com
~~~~~~~~~~~
Gaia, Michael Zipf - ghid spiritual non-dual contemporan, vindecător și mentor - îndrumă atenția către Prezența
constantă, vindecătoare a Sinelui eliberat de frică, de defecte sau boală - Esența - ce pune capăt Aici și Acum luptei
și căutarii fericirii adevărate, eliberării, păcii și împlinirii. Gaia nu oferă filozofie, metafizică sau dogmatism non-dual.
În schimb, într-un limbaj simplu, clar și afectuos, el indică către experiența directă non-conceptuală, întrupată a
acestui moment.
O parte din munca sa este să sprijine oamenii în vindecarea traumelor profunde și a tensiunilor de orice natură
care formează tiparele noastre condiționate ce eclipsează deplinătatea iubirii și perturbă întruparea și stabilizarea
stărilor înalte de conștiință. Experimentat în munca de vindecare, Gaia a parcurs mai multe instruiri și deține
certificări în Somatic Experiencing® (Experimentare Somatică), NARM ™ (Modelul Relațional Neuro-Afectiv),
Shiatsu, Reiki și Vindecare Intențională. Gaia a dezvoltat și împărtășește Vindecarea Esențială - o modalitate de
transformare multidimensională unică, simplă și fără efort. Aducând echilibru în sistemul nervos al corpului până la
nivelul celular, este trezită capacitatea noastră naturală de vindecare.
Din fericire, fără să petreacă prea mult timp cu studiul învățăturilor înțelepte orientale și occidentale, Gaia a ajuns
la realizarea sinelui în 1997. În anul 2000, după încă patru ani petrecuți aproape zilnic cu mentorul său Isaac
Shapiro în satsang-uri și retreat-uri pe întreaga planetă, Gaia a primit binecuvântarea acestuia de a susține satsanguri. În prezent susține satsang-uri și retreat-uri în Germania, Elveția, Austria, Spania, Cehia, România și în alte țări
ale lumii și face o muncă unu-la-unu intensivă cu persoanele interesate, pentru a facilita dezvoltarea conștiinței și
vindecarea emoțională profundă.

~~~~~~~~~~~
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 pe Facebook câteva materiale video cu subtitrare în limba română:
https://www.facebook.com/pg/GaiaMichaelZipf/videos/?ref=page_internal
Vizitează site-ul lui GAIA aici: http://www.gaia-satsang.com

