Hírlevél a Kerek Erdőből,
múltbéli, jelenlegi és jövőbeni Csikungosok részére! 2012. november 13.

www.csikung-kerekerdo.hu

Az Idő van is, nincs is. A Változás örök állandósága hozza létre. Itt járt a Nagymester. S
ahogy eddig, itt is éreztük, minden megváltozott. Nem álltunk Nagy fát egyetlen programján/
elvonulás, 4-es szint, képterápia/ sem.. Azt már tudni kell. Azt is, hogy mire szolgál. Meg itt
vannak azok a gyakorlatok, amik most időszerűek. Juhéj!
Az őszi termésbegyűjtés után, itt van a sötétbe indulás ideje. Egyben az isteni fénymag
lényegének belénk sűrűsödése. Meg kell halni. A megvilágosodás sok ezer halál után
következik be. A szellemi úton járó, ennek idejét pár életre igyekszik koncentrálni. Persze lehet
halogatni is, mint miden döntést. A Nagymester más útravalót adott, amit szeretnénk
megosztani.
A Sárkány éve még tart és lesz tavasz. S addig is, még meghalhatunk, s újjá születhetünk
párszor. Nagyszerű találkozások részesei lehetünk. Nagyon sok katalizátor létezik. A Csikung
az egyik teljességre vivő út. Találkozást ad a Nagy szellemmel, hogy szabad lehess, elengedhesd
félelmeid,hogy kiállhass a szeretetért. Ennek nevében szívből invitálunk minden kereső
embertársunkat programjainkra.
Ragyogó üdvözlettel:
Az Egyesület Vezetősége
A Nagymester ittléte alatt többen IV. szintet végeztek, vagy ismételtek. Alapszintű tanári
képesítést öten szereztek, s nekik is fergetegesen gratulálunk:
Fazekas Norbert
Gáspár Tamás
Hamar Olga
Szabadkai Dániel
A II.szint tanítási jogát megkapta Nagy Ibolya Anna. Isten éltesse és tartsa meg sokáig, a Világ
javára!
Kérünk mindenkit, aki szeretné, hogy közzé tegyük programjait, időben jelezze felénk.
A csikung-kerekerdo.hu honlapra várjuk a híreket és javaslatokat bármely témában.

FÉNYÜST újra, minden pénteken Budapesten, a Vámház krt.5-ben, 27-es kapucsengő,
Tudatosság Háza Csikung a legújabb kutatási eredmények szerint. Vezeti:Kovács Lajos

A CSIKUNG TANODA PROGRAMJA
November 17.-én 9-18 óráig./a következő december 8.-án lesz/
Helyszín: Budapest, IV.kerület, Külső Váci út 13. Andretti kávézó, emelet
Tervezett program:
9-10,30 óráig
10,30-13 óráig
13-14-óráig
14-14,30-óráig
14,30-16-óráig
16-18-óráig

Tajcsi, vagy az öngyógyító 3,1,2 módszer
az őszi és téli meridiánok,akupresszúrás ismeretek. Szeremlei Anett
Ebéd, társalgó
Beszámoló a tanári képzésről és vizsgáról Fazekas Norbi és
Szabadkai Dániel.
Képterápia a Nagymester közeléből, Izing Patrik
Csikung gyakorlás, Kovács Lajos

A nap nyílt, erős idegzetű, törekvő barátok, családtagok hívhatók.
Ajánlott támogatói díj: 2 ezer Ft.
Tanfolyamok:
November 24.25. II.szintű tanfolyam, Budapest, Vámház krt.5.
December 1.2. I.szintű tanfolyam, Vámház krt.5.
Jelentkezés: Kovács Lajos, 06 20 4 548 548-as telefon
Hírlevél: www.csikung-kerekerdo.hu

Korábbi tanfolyamainkon résztvevőként kerültél fel a levelezési listánkra, reméljük, örömmel veszed a
tájékoztatást. Amennyiben szeretnél hírlevelünkről leiratkozni, az oldal alján megteheted.

Leiratkozás a hírlevélről

