
FALLING OPEN TOGETHER WITH ADAM 


Скъпи приятели, имаме честта и удоволствието да ви поканим да 
се включите в едно преживяване Falling Open Together - satsang 
with Adam Chacksfield.


Кога: 20.09.2021 19:00 часа

Къде: Мястото се уточнява

Такса участие: дарение на място




Как да се запишете - отметката тук не ви гарантира такова. За да 
се включите в това събитие, изпратете вашите имена и желание на 
e-mail: luchana@adhoc.bg




Ще получите мейл за потвърждение на участието ви, както и линк 
към zoom, който да последвате в деня на събитието.

Falling Open Together е стъпка напред по пътя към осъзнаването и 
отварянето ни за недуалната истина, освобождаване на 
естественото, животворно, обичащо съзнание, което тече през 
нас. Когато живеем широко отворени, нашият опит става дълбоко 
богат и интимен. Можем да усетим пълната енергия на живота, 
движеща се през нас. Намираме се напълно достъпни за всичко, 
което се случва, ръководено от естествена любов и мъдрост, 
която възниква без усилие и надхвърля всяко от нашите 
убеждения или мнения. Тази среща – преживяване разкрива 
радикална алтернатива за всички самоунищожителни начини, по 
които сме се научили да се справяме. Това е покана да свалим 
тежестта и да се опитаме да разтоварим живота си от това, което 
са ни вменили, че трябва да бъде, а вместо това да получим 
пълния подарък, който е тук за нас, чакащ да бъде приет. 
Доверието и отварянето към живота в крайна сметка е точно 
толкова просто, колкото звучи.


Адам притежава изключителна дарба за отваряне на съзнанието, 
сливане с потока на енергията на Любовта и състраданието. 
Центриран в сърцето, директен и внимателен, той предлага пряк 
път към истината за нашата природа и дълбоко осъзнаване на 
чистата ни същност.

С фино присъствие и дълбоко познание, Адам изгражда меко, 
отворено и защитено пространство за своите практики. Чрез 



медитативни техники ще ни потопи в съзнанието отвъд решетките 
на илюзорното възприятие. По лек, разбираем и напълно 
ненасилствен начин ще преживеем отварянето на собственото си 
сърце и ум и преминаването на потока на естественото и 
животворно съзнание. Когато преодолеем съпротивителните сили 
вътре в нас, можем да се насладим на естественото състояние на 
изобилие, радост, мъдрост и любов, които стоят подтиснати в 
страх, скованост и очаквания.


Заповядайте да съпреживеем заедно осъзнаването на чистата ни 
същност и природа, към които Адам ще ни насочи с любов, 
разбиране и лекота.

Събитието ще се проведе на английски, с превод на български 
език


Повече за Адам можете да научите на:

https://www.youtube.com/watch?v=24FMkghvEzM

https://www.youtube.com/watch?v=gAaODBwywwk&t=142s

http://www.luchanaslife.com/2019/01/16/адам-чаксфийлд/

http://www.adamchacksfield.com/

https://www.youtube.com/watch?v=24FMkghvEzM&fbclid=IwAR03DKiCKYkLkXB15qCI1SRL6Q4VI4su2kwnSFMjD0-Dzfup9gQgRSHaH0Y
https://www.youtube.com/watch?v=gAaODBwywwk&t=142s&fbclid=IwAR3InywBgo-b1_qIv1n00iOadC2dKReJ0BS2my0Jkvs3DvbRsIZ7AWvvE60
http://www.luchanaslife.com/2019/01/16/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%B9%D0%BB%D0%B4/?fbclid=IwAR0TmvsKAkSELZ_mSZPD1zlT8MYhVFgsypozC2rWzmIFKIxaKT1IAB-hpfE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.adamchacksfield.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3InywBgo-b1_qIv1n00iOadC2dKReJ0BS2my0Jkvs3DvbRsIZ7AWvvE60&h=AT0bGtHLlXbcqfxFN3_BjtO_XnO8g-VhcJVZolusK_flgtDzbDEktVv3Lz_bU-RRG690HGWdYs6YpfmCUJdWPnj9mSI46P7rj3VcJf5pNF-QkyOeVWd3qRGYvuLmOyKnavRgj_fzqA&__tn__=q&c%5B0%5D=AT3Km0ihFvzMATT-0QMHcik-VtUE9Pwq80wkYN23eYebMgM6s875z4ks2guoWhg42s6JDAaFKSD0tmrCSxRbIp7yTUxWyrctGBycK-Tr9sXN96F8k6DvkRl1mbGDMPbkwIyjUq3TblGcNxxLIfPjK-iu

