
Duhovno romanje naMadžarsko
Budistične okrepitve

s preobrazbenim dogodkom

Energije, ki jim bomo prisostvovali naMadžarskemnas bodo
pomladile in okrepile, hkrati pa iz naših teles, čustev, misli in
duš preobrazile, očistile in sprostile stare travme, neželeno
delovanje in šemnogo tistega, kar nam preprečuje, da bi postali
boljša verzija sebe.

Na potovanje se odpravljamo z lastnimprevozom. Zbirališče za začetek
potovanja je v Murski Soboti pri murskosoboškemgradu, na Grajski ulici
ob 14h. V primeru, da nimate lastnega prevoza nas kontaktirajte in bomo
skupaj poizkusili najti primerno rešitev.

Program

*

*

*

Kopanje s čiščenjem čustev in duše v biološko aktivnem jezeru
Madžarskih kraljev
Očiščevalno-preobrazbeni dogodek - globoka jedrna
preobrazba
Obisk Tibetanskega okolja s Tibetanskimi očiščevalnimi rituali

Prispevek za dogodek vklučuje
* 2 nočitvi
* 1x kopanje v jezeru
* 3 urna delavnica Celičnega zdravljenja
* vsi Budistični rituali in učenja
* hrana

Pridružite se namna Duhovnem romanju v blagodejnem
madžarskem okolju, kjer bomo ob pomoči naravnih sevanj,
budističnih ritualov in globoke jedrne preobrazbe dobili
priložnost, da izpustimo nedelujočjo preteklost.

27-29.9.2019



Program:

Petek, 27.9.

14:00

Obisk Stupe
Budistični ritual za čiščenje karme
Zdravilni ritual v Budističnem centru
Obisk enega večjih gradov naMadžarskem

Sobota, 28.9.

08:00

Zbirališče pred Gradom vMurski Soboti
Čiščenje čustev in duše v Termalnem jezeru
Delavnica Celičnega zdravljenja in jedrne preobrazbe

Obisk in delo s Stupo
Budistični ritual Mahakala
Kosilo in odhod domov

Nedelja, 29.9.

08:00

14:00

Prijavnica

Ime in priimek:

Naslov:

S plačilom zneska 180€ na TRRDruštva Svetilnik, Kraljeviča Marka 6,
2000Maribor, IBAN SI56 6100 0001 1405 607, S pripisom: Romanje -
Madžarska - Ime in Priimek, se prijavljamna Duhovno popotovanje po
Madžarski. Vplačan znesek pokriva:

čitvi
* 1x kopanje v ćistilnem jezeru
* 3 urna delavnica Celičnega zdravljenja
* vsi Budistični rituali in učenja
* hrana:

Zbirališče za začetek
potovanja je v Murski Soboti pri murskosoboškemgradu, na Grajski ulici
ob 14h. V primeru, da nimate lastnega prevoza nas kontaktirajte in bomo
skupaj poizkusili najti primerno rešitev.

* 2 no

Na potovanje se odpravljamo z lastnimprevozom.

Prijavnico fotografirajte in jo pošljite na info@tomazflegar.si ali na
041 89 00 78, skupaj z dokazilom o plačilu.

E-mail: GSM:



Stupa

Stupa je tibetanska relikvija, ki je postavljena v prostoru in je
hkrati živi Buda. Skozi njo prihaja narava Bude in se v njeni
okolici čuti blagodejenmir, ki iz te narave veje. Uporablja se za
molitve in priprošnje, ki se uresničujejo v energetskem telesu,
ko se človek pelje domov.

Ognjena Puja PADMASAMBHAVA

Ta ritual bomiren, ki odstrani našo negativno karmo, ki so jo
zagrešila naša tri vrata, tudi umirja nezaželene okoliščine,
sprošča bolezni in nas vodi v harmonijo. Udeleženci so tudi
vključeni v ta poseben ritual preko daritve določenihmaterialov
v ogenj, ki čistijo nas in vsa čuteča bitja.

VodnaPuja - Zdravilni ritual Dorje NAMJOR

Častitljivi Khenpo Tashi Rimpoche izvaja ta ritual za skupine
treh ljudi. Ta posebna VodnaPuja pripada Dorje NAMJORju, ki je
sam srdita oblika Vajrapanija. Ta Puja lahko odstrani vaše
mentalne in fizične težave. Smatra se kot tista, ki ima vsekakor
zelo učinkovito čistilnomoč.

Štiri ročna okrepitev MAHAKALA

Rinpoche Gonpo Chagsi je eden najbolj pomembnih zaščitnikov
Dharme kygyu linije. To je izredna priložnost sodelovati v tej
okrepitvi in prejeti učenje, prakso sadhane skupaj z
Rimpochejem.

Jedrna celična preobrazba - Celično zdravljenje

Celično zdravljenje in jedrna preobrazba je globok proces
komunikacije z našo lastno naravo, ki nam omogoča, da iz
svojih celic, telesa, čustev inmisli izpustimo stvari, ki nam v
življenju predstavljajo omejitev.

Naravno termalno jezero Heviz

Že v preteklosti so zaznavali blagodejna sevanja tega jezera,
saj je termalno kopališče v Hevizu bilo kopališčemadžarskih
kraljev. Biološko aktivno jezero poleg vseh blagodejnih učinkov,
ki jih daje našemu telesu, čisti še čustva in dušo na globokem
energetskemnivoju.


