„Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy
na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození zde byla vždy. Ale nyní se odehrává
evoluční vzestup celé planety přímo před našima očima a přímo v osobním životě každého z nás. I ty nejobyčejnější
záležitosti a situace těchto dní mají cenu nejvyšší duchovní realizace. Každým dnem se blížíme k okamžiku, kdy se budeme
moci vzdát sebe, abychom sebe nalezli. Pustit se a spadnout do hloubky bytí - prožívat absolutně naplňující jednotu života je nyní tak možné, jako to snad nebylo nikdy předtím. Klíčem a nástrojem je uvědomění. Schopnost se jasně a zřetelně
uvědomit. Neboť skutečné Já, které je zároveň vším, znamená od počátku do konce Ráj na Zemi. Hledejte nejdříve toto
uvědomění, protože všechno ostatní je pak člověku přidáno spontánně.“
Oneness Centrum Rusava s centrem Arkána ve Zlíně Vás velmi srdečně zvou v sobotu 23. 6. 2012 v 10 hod. na jednodenní
seminář s Rajeevem Ramaswamy, s názvem „KURZ V UVĚDOMĚNÍ“. Během kurzu trvajícího od 10:00 do cca 18 hod
budete praktickým a jednoduchým způsobem přivedeni do bodu v sobě, k prožitku, který člověka spojuje s jednotou života
a který vám dovolí začít prožívat zcela naplňující život. Kurz slouží k tomu, aby vám pomohl odstranit koncepty, které brání
tomuto uvědomění a prožívání čisté reality života. Rajeev bude také odpovídat na vaše individuální otázky.
Neustále jsme součástí Stvořitele a neustále jsme v proudu Stvoření. Dalo by se říci, že neustále každým okamžikem
vytváříme realitu. Pokud to však jasně nevidíme, budeme se sebou, tzn. s realitou, bojovat a neustále o něco usilovat.
Nebudeme prožívat vnitřní naplnění a pocit jednoty se vším. To se projeví jako osudovost, hlavně pak ve vztazích,
s partnerem, rodinou, blízkým okolím, které skutečnou realitu zrcadlí nejvíce. Pokud to však vidíme a prožíváme, začínáme
plynout s životem. Sny a poslání, které neseme v hloubi duše, se manifestují bez úsilí jako spontánní přirozená realita
a naše vztahy začínají být kvalitní a opravdové.
Rajeev říká: „Není žádné tzv. božství vně, které by bylo třeba integrovat. Protože tím, jak jdeme hlouběji do vědomí, si
uvědomujeme, že božské je přítomné i v té nejnepatrnější věci v tomto světe. Čím víc bereme život takový jaký je, nemusíme
bojovat se změnami a můžeme plynout. Ale otázka je, jak brát život takový jaký je? Musíme růst a porozumět sami sobě a

tomu, co se v nás děje, abychom dokázali plynout s životem. Protože jinak zjistíme, že jsme chyceni v konfliktu s nějakou
situací a jsme zaseknutí. Když se zasekneme, je velice těžké plynout s životem a rozpoznat božství. Proto je důležitější
pochopit (realizovat) sám sebe a to následně vede k realizaci božského a k plynutí s životem.“
Kurz v uvědomění se zaměřuje na život a jeho prožívání. Život sám je o žití, a to jak žijeme, závisí na tom, jak nám je.
Nevědomost vede ke konfliktům a zbytečným starostem a vysává z nás energii. Kdežto naopak uvědomění nám energii
dodává. Uvědomělí se cítíme sami v sobě báječně a to ovlivňuje naše rozhodnutí a tudíž náš život jako takový.
Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit,
Přítomnost
O konceptech mysli:
„Je mnoho částí života, které bychom chtěli zlepšit. Například naše práce. Chtěli bychom být více výkonní či soustředěnější,
abychom dosáhli větších pokroků. Nebo ve vztahu bychom chtěli více svobody dělat si, co chceme. Ale také více porozumění
pro druhou osobu tak, abychom byli více v harmonii sami se sebou a s našimi blízkými a milovanými. Také bychom chtěli
mít jasnější vizi a smysl našeho života.
Proto, abychom se mohli zlepšit, není důležitý pouze náš vnitřní růst, ale i opravdové pochopení. Jinak nás kroky, které
učiníme, mohou dostat do konfliktů.
Je mnoho různých myšlenek, názorů a konceptů, které máme ohledně naší práce, rodiny, spirituality atd. A konflikt v rodině,
práci, národní i mezinárodní, není nic jiného než střetnutí dvou různých konceptů, dvou myšlenek, které spolu nejsou
příbuzné či spolu nesynchronizují.

Mnoho civilizací, společenství či rodin se rozpadlo kvůli nedostatku uvědomění si množství myšlenek, které nás nevědomě
ovládají. Uvědomění není nic jiného než opravdové porozumění, ne ve smyslu získání více informací či znalostí, ale ve smyslu
získání potřebného náhledu, který nás osvobodí od těchto myšlenek, jež nám brání být sami sebou.
Nápad či myšlenka mohou změnit svět, ale mohou ho i zničit. A nejen svět, ale i rodinu. Stejně tak velký vesmír jako malý
vesmír. Nemůžeme se oddělovat od světa ani od jiných lidí. Všichni jsme spojeni, a proto je naší zodpovědností na sobě
neustále pracovat, zlepšovat naše životy a tím ovlivňovat ostatní a vůbec svět jako celek. Často jsme zaseknutí s nějakou
myšlenkou, aniž bychom to věděli. S uvědoměním toho ale přichází i určitá nepohoda, jelikož se překážející staré myšlenky
musíme zbavit. Proto, když cítíte takovou nepohodu, vězte, že je to pravda. A i když se necítíme dobře, tato pravda nás
osvobozuje. Když si uvědomíme všechny možné myšlenky a koncepty, které nás ovlivňují, staneme se svobodnými jednat ze
srdce. A jednání ze srdce je správné, opravdové. Myšlenka přicházející z uvědomění pomáhá vám i vašemu okolí. Tato
myšlenka může změnit váš život i celý svět. Globální transformace není možná bez osobní transformace.“
O Rajeevovi:

Rajeev (31) od svých 16 let provádí jednotlivce i skupiny k osvícení a uvědomění jednoty života, působil mj. jako
mezinárodní průvodce 21 denními procesy na Univerzitě Jednoty v Jižní Indii. Nyní žije a samostatně působí v italské

Veroně. Všichni, kdo jej znají, hluboce ocenili jeho neobyčejnou jemnost a geniální schopnost vhledu, které na rovině
praktického života sdílí s účastníky setkání. Více o Rajeevovi můžete najít na www.onenesscentrum.cz/seminare.html
Pokud se cítíte osloveni, tento kurz Vám pomůže dodat potřebný impuls a akceleraci k vnitřnímu osvobození.

Srdečně Vás zveme …
Praktické informace:
Místo konání:

Centrum ARKÁNA Zlín, www.centrumarkana.cz

Datum a čas:

Sobota 23.6.2012, začátek v 10:00 hod, ukončení cca v 18 hod.

Cena kurzu:

1 500,- Kč

Přihlášení:

centrumarkana@seznam.cz , tel: 777 192 334 . Děkujeme.

Kurz je překládán z angličtiny.

Opravdové zájemce o vstup do vědomí jednoty života zveme na intenzívní víkendový „Kurz v uvědomění“ s Rajeevem,
který se bude konat na zemském silovém místě jednoty vědomí v Hostýnských horách, v termínu 27. – 29. 7. 2012. Kurz
bude koncipován tak, aby uvědomění proběhlo na všech rovinách člověka. Podrobnosti o kurzu najdete během června na
stránkách Oneness Centra Rusava: www.onenesscentrum.cz

