
Milí přátelé,
při posledním setkání s Gaiou jsme si s vděčností všimli, že jeho nabídka společných aktivit se za 
poslední dobu značně rozšířila.Pro lepší orientaci jsme tedy vypracovali přehled, který Vám teď 
nabízíme.

Meditace 13,13 každý den
Společná rychlá meditace, která nám uprostřed shonu dne dopřeje krátké osvěžení v Esenci
- mentální připojení cca 2 min.(ÚŽASNÉ!)

Heilstrom každé pondělí 18,15
" Léčivý proud " více na www.gaia-satsang.com nebo www.bruno-groening.org/cs

-   jen se uvolněně posaďte, dlaně vzhůru a mentálně se propojte s naší skupinou, poproste esenci o 
léčivou energii a alespoň 30 minut zůstaňte v klidu a pozorujte. Pokud chcete léčit něco 
konkrétního, můžete to i formulovat. Mohou pomoci i léčivé kameny v dlaních. Prosím, přihlaste se
přes Gaiovy stránky. Jde pouze o informaci, kolik lidí se zúčastnilo.
Připojují se lidé z mnoha zemí světa, což zesiluje účinky léčení, ohlasy jsou velmi pozitivní.

Satsangy po Skype/ Zoom    každé 1. pondělí v měsíci (nejbližší 1.10, 5.11.,3.12.)
- u Mileny a Michala v bytě v Karlíně
Setkání tady a teď. Scházíme se, abychom se potkali se Skutečností,abychom dávali a přijímali 
Esenciální léčení, společně zažili Heilstrom, abychom při čaji a sušenkách sdíleli, a hlavně 
abychom si užili on-line setkání s Gaiou, naživo si s ním popovídali tak, jako při každém 
satsangu. Je to nesmírně dobré, pořád a pořád si připomínat jednoduchou pravdu
vlastního Já. Přichází vnímání klidu, ticha, lásky, svobody a prožitek přirozeného léčení. 
-připojení k satsangu z Vašeho počítače  také on-line pomocí aplikace ZOOM https://zoom.us .

Satsangy v Praze a Ostravě
- osobní setkání s Gaiou 

Letní retreat  27.7. - 3. 8. 2019
- Pasečnice u Domažlic
Letní setkání každému účastníkovi nabízí možnost prohloubit prožívání a mezi meditací, Satsangem
a esenciálnim léčením spočívat v klidu. Může tě podpořit v tom, vypozorovat omezující a bolestivé 
vzorce, rozpustit identifikaci s nimi a sebe samotného prožívat jako svobodného, klidného a 
pokojného. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte e -mailu: gaia.satsang.praha@gmail.com. Jestliže jsou
Vám setkávání s Gaiou přínosem, prosíme, sdílejte to se svými známými. Zaregistrovaným 
pravidelně rozesíláme informace o všech akcích. Velkou část z nich nám Gaia dopřává zdarma, 
pokud budete chtít podpořit jeho činnost, dary jsou vítány :-). 

Bankovní spojení:
IBAN DE43 4401 0046 0821 9524 69  
BIC PBNKDEFF

Krásné podzimní dny plné vnitřního míru Vám za "organizační výbor" přeje Simona

https://zoom.us/

