MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk
családoddal, barátaiddal,
ismerőseiddel együtt

2014. október 10-12-ig
a Kunbaracsi táborban

tartandó

TŰZÖNJÁRÁS-ra!
Bővebb információ és jelentkezés:
ANDORIA 06-30/9125-988 vagy
BARANYAI JÁNOS 06-30/411-9227

2014. október 10.-én (pénteken)
17.00 órától 21.30 óráig
Megérkezés, szállásfoglalás
20.00 órától
Programismertetés, Ismerkedés, Kötetlen beszélgetés, Örömtánc

Péntek este van egy „Terülj-terülj asztalka”,
amire bármi finomat hozhatsz
és minden résztvevő hálás lesz érte.

2014. október 11.-én (szombaton)
9.00-től Felkészítő gyakorlatok,

este

TŰZÖNJÁRÁS
A Tűzönjárás maradandó, pozitív belső változásokat teremt a résztvevőkben. Sok korláttól lehet
megszabadulni általa és nagy erőt ad kitűzött céljaink eléréséhez, sikeres megvalósulásához.
Amiért átmész a tűzön, azt el is éred. A felkészítés lényege: Különböző gyakorlatokkal készítünk
fel arra, hogy ideális állapotban mehess át a parázson.
Rendkívüli élmény és teljesítmény a Tűzönjárás! Alapos felkészítés után mindenki képes rá, akit
vonz ez az élmény és szélsőséges helyzetekben is kész próbára tenni önmagát.
Aki végigcsinálja, annak alaposan megváltoznak az elképzelései önmagáról és arról, hogy mi
mindenre képes – ráadásul saját tapasztalatai támasztják alá ezt a változást.
Hatalmasat nősz a saját szemedben!
A Tűzönjárásnak ősi hagyományai vannak.
Az általunk használt változat spirituális tartalommal tölti meg a Tűzönjárást. Legfőbb hatása a
tanult – felesleges – félelmektől való megszabadulás, az önkorlátozó hiedelmek és akadályok
„kiégetése”. A 700-900 Celsius-fokos parázs egyetlen érintésre is égethet, így a szellemünk igazi
próbája az, hogy mezítláb végigmegyünk a több méteres világító parázs(varázs)szőnyegen. A
lényeg a felkészítés és a tűzzel való tudatos szembenézés. Ezért még aki úgy dönt, hogy nem
megy át rajta, az is részesül a beavatás pozitív hatásából. Mindenki csak a parázs előtt állva tudja
megérezni, képes-e átmenni rajta. Ez a pillanat erősíti a megérzéseinkre való hagyatkozás
képességét.

Érkezés:

2014. október 10-én (pénteken) 17 órától 21.30 óráig

Részvétel:

ELŐZETES JELENTKEZÉS ALAPJÁN! (A jelentkezés elfogadása 5.000 Ft
foglaló teljesítése alapján történik.) Jelentkezési határidő: 2014. október 5.

Jelentkezés:

ANDORIA 06 (30) 9125-988 vagy BARANYAI JÁNOS 06 (30) 411-9227

Részvételi díj:

11.000 Ft, melyet adományként fogadunk el Tőled.
A részvételi díj tartalmazza a 2 estés szállásdíjat, a szombat esti
vacsorát, a vasárnapi reggelit, a felkészítő programokat és a tűzönjárást.

Szállás:

Kőházakban (ágynemű van)

Távozás:

2014. október 12-én (vasárnap) 12-14 óra között

Utazás:

Egyénileg
Kérlek, hogy jelezd, amennyiben tudsz útitársakat fogadni az autódba,
mert van akinek nincs autója és szívesen csatlakozna.
Javasolt hoznivaló: Sámándob, Csörgő, a gyakorlatokhoz polifoam vagy pokróc, elemlámpa
Tudnivalók:

Amennyiben részt kívánsz venni a TŰZÖNJÁRÁS-on, akkor kérünk, hogy
a SZOMBATI NAPON a tűzönjárás szertartásának befejezéséig az
ALKOHOLFOGYASZTÁST és az ÉTKEZÉST mindenképpen MELLŐZD!
Az egész nap folyamán nincs étkezés, csak vízfogyasztás, ezzel is
elősegítve a tisztulást, hisz tűz és a víz világokat teremt.
Az étkezés szombati napi elhagyása sokkal felfokozottabb TISZTULÁST,
élményt, tapasztalatot és sok-sok megértést ad.
A tűzönjárást követően van a vacsora!

Kunbaracsi
Tábor
(Ennél részletesebb
térképet a jeletkezés után
küldünk.)

