Spheres of Light – Infinite Silence
Εργαστήρια και Διαλογιστικά Ταξίδια στην Κρήτη
με τον Philip Wade & την Ingrid Margarita
414 Μαίου 2015
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ο Philip Wade και η γυναίκα του
Sue επιστρέφουν στην Κρήτη για να μοιραστούν το Spheres of Light (SOL) και Infinite
Silence (IS) σε μεγαλύτερο βάθος και διευρυμένο πρόγραμμα.
Το Spheres of Light και Infinite Silence (SOL IS) είναι απλά σε βάθος, παρόλα αυτά
ισχυρά, πνευματικά δώρα τα οποία βοηθούν στην ανύψωση της Ανθρώπινης Συνείδησης.
Είναι εδώ για όλη την ανθρωπότητα και σημαντικά για όλους μας. Είναι προσβάσιμα μόνο
από την καθαρή πρόθεση της καρδιάς. Δίνοντας στον εαυτό σας την άδεια να
συνεργαστεί με το Spheres of Light / Infinite Silence ξεκινάτε να ανοίγεστε στην εσωτερική
και θεϊκή ουσία σας.
"Εαν ψάχνετε για προσωπική ανάπτυξη, μεταμόρφωση, αλλαγή και στροφή στη
συνείδησή σας  αυτό είναι για σας. Αυτά τα δώρα θα σας βοηθήσουν στο πνευματικό
ταξίδι, στο εσωτερικό σας σπίτι, στην έμφυτη ομορφιά μέσα σας."
Καθώς “ακούτε” και ακολουθείτε τα εσωτερικά μηνύματα που λαμβάνετε γίνεστε ο δικός
σας πιο αποτελεσματικός δάσκαλος και πνευματικός οδηγός.
Η ενασχόλησή σας με το Spheres of Light/ Infinite Silence ανυψώνει τη συνειδητότητά
σας φέρνοντας πνευματική ανάπτυξη, διορατικότητα και θεραπεία που συνάδει με τις
αλλαγές που κάνετε . Όλο αυτό ξετυλίγεται με έναν τρόπο που είναι μοναδικός για εσας, ο
οποίος θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, από άμεσα αισθητές επιπτώσεις στην ενέργειας
σας ώς ένα αργό ξεδίπλωμα. Επίσης, δημιουργεί μια αλυσιδωτή αντίδραση μέσω μιας
διαδικασίας συγγενούς της όσμωσης για όλη την ανθρωπότητα.
Philip Wade και Spheres of Light/ Infinite Silence
Το Spheres of Light δώθηκε ως δώρο στον Philip τον Αύγουστο του 2011. Από τότε το
μοιράζεται με τον κόσμο. Πιο πρόσφατα, το Μάιο του 2014, η εσωτερική ουσία του Infinite
Silence παρουσιάστηκε σε εκείνον και εμβάθυνε ακόμη περισσότερο το μοίρασμά του.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερα σχετικά με αυτό το ξεδίπλωμα και αυτά τα δώρα σε
πολλά βίντεο, καθοδηγούμενες εμπειρίες, ιστολόγια και άλλες δωρεάν πηγές στο
www.gatewaylocation.org
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Είστε ευπρόσδεκτοι να περάσετε όλο το διάστημα μαζί μας ή να παρακολουθήσετε τις
ημέρες που εσείς επιθυμείτε. Ο Philip μοιράζεται το χρόνο και τα δώρα του ελεύθερα με
τον κόσμο και τα ποσά συνεισφοράς παρακάτω είναι για το κόστος του Κέντρου Orizon,
που υποστηρίζει αυτό το πρόγραμμα.
Δευτέρα 4 Μαίου
Εμπειρία του Speres of Light με πανσέληνο στο Yurt της Joelle.

Το όμορφο, ειδικά κατασκευασμένο Yurt βρίσκεται στην Κρητική εξοχή και
χρησιμοποιείται τακτικά για τους διαλογισμούς της κοινότητας.
Θα συμμετάσχετε σε αυτήν τη συνάντηση των ψυχών για να βιώσετε το βαθύ και απλό
δώρο των Spheres of Light. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να εξερευνήσετε το τοπίο
γύρω από το Yurt. Παρακαλείστε να φέρετε μαζί σας κάποιο φαγητό ή / και ποτό για να τα
μοιραστούμε. Καλωσορίζουμε δωρεές που υποστηρίζουν τις προσπάθειες για τη
διατήρηση του τόπου και τη συνέχιση των εκδηλώσεων.
17:00– 20.00 Βόλτα στη φύση
20:00 – 21.30 Εμπειρία των Spheres of Light στο Yurt
21:30 Φαγητό
Πέμπτη 7 Μαίου
Διαλογιστικό Ταξίδι και SOL IS εμπειρία στη Λισσό
Η Λισσός ήταν η αρχαία πόλη με το ναό του Ασκληπιού, όπου άνθρωποι έρχονταν για
θεραπεία από μακρινούς τόπους . Εμείς θα αναχωρήσουμε από το Κέντρο Orizon και θα
ταξιδέψουμε περίπου 2 ώρες προς τη Λισσό. Μπορεί να χρειαστεί λίγο περπάτημα και
μεταφορά με το ferry, καθώς και μπορεί να χρειαστείτε το δικό σας μεταφορικό μέσο, αν
και θα προσπαθήσουμε να μοιραστούμε τα αυτοκίνητα, όπου αυτό είναι δυνατόν. Στο
φυσικό χώρο εκεί, θα συνδεθούμε με το SOL IS.
10:00 Συνάντηση στο Κέντρο Orizon, οργάνωση της μεταφοράς και εκκίνηση του
ταξιδιού. Μπορεί να μείνουμε στη Νότια ακτή για δειπνήσουμε σε τοπική ταβέρνα ή να
γυρίσουμε στον Orizon λίγο πριν την ώρα του φαγητού  ανάλογα με τις ανάγκες της
ομάδας . Συμβολή στο Orizon 20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του πικνικ, εκτός από
πλοίο, γεύμα και δείπνο σε ταβέρνα της περιοχής.
Σάββατο 9 Μαίου
Εργαστήριο Spheres of Light – Infinite Silence στο Κέντρο Orizon
Σε αυτό το εργαστήριο μίας ημέρας θα ξεκινήσουμε με ένα στοχαστικό περίπατο προς το
παλιό εκκλησάκι που βρίσκεται κάτω, δίπλα στον μικρό κόλπο και θα ενασχοληθούμε με
το δώρο του SOL IS . Κατά την επιστροφή στο Κέντρο Orizon το εργαστήριο θα
συνεχίσει να εμβαθύνει την επίγνωσή σας και την εμπειρία αυτών των βαθιών και απλών
πνευματικών χαρισμάτων . Συμβολή στο Orizon 20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
γεύματος.
10:00 Μέρος 1ο του εργαστηρίου και περίπατος στο εκκλησάκι, με διαλείμματα
12:0013:00 Μέρος 2ο, επιστροφή στο Orizon και συνέχεια του εργαστηρίου
13:0014:00 Μεσημεριανό φαγητό στο μπαλκόνι του Orizon
14:00 15:30 Μέρος 3ο του εργαστηρίου
15:3016:00 Διάλειμμα
16:0017:30 Μέρος 4ο
Πέμπτη 14 Μαίου
Εργαστήριο Infinite Silence
Σε ένα πανέμορφο σπήλαιο, που δεν απέχει πολύ από το Πνευματικό Κέντρο Orizon, θα
μοιραστούμε το βαθύ δώρο και τις ιδέες της Infinite Silence. Θα χρειαστείτε το δικό σας

μεταφορικό μέσο, αν και εμείς θα προσπαθήσουμε να μοιραστούμε τα αυτοκίνητα, όπου
είναι δυνατόν.
10:00 Συνάντηση στο Κέντρο Orizon και ταξίδι στο Σπήλαιο και στη συνέχεια το
πρόγραμμα του εργαστηρίου είναι σε γενικές γραμμές όπως παραπάνω . Συμβολή στο
Orizon 20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του πικνικ.
Είστε ευπρόσδεκτοι να μοιραστούμε όλα ή μερικά από τα γεγονότα, όπως εσείς
επιθυμείτε. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι ώρες για τα εργαστήρια και τα ταξίδια είναι
κατά προσέγγιση και ρυθμίζονται σύμφωνα με τη ροή της ομάδας.
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