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COMUNICAT DE PRESĂ

Profesorul Andrew Fretwell
prezintă românilor “Esența nemuririi”
Andrew Fretwell, unul dintre cei mai cunoscuți profesori de alchimie internă
taotistă din lume, va susține în țara noastră, în perioada 24-26 octombrie 2014, în
Craiova, un curs de retreat intens, menit să ne învețe diferența dintre iluminarea minții
și nemurirea spirituală, să ne dezvăluie cum funcționează reîncarcarea și care este
rostul acesteia și ce se poate întâmpla în momentul morții cu aspectele centrale ale
sufletului nostru.
Cursul susținut de profesorul Fretwell va cuprinde exerciții de Chi Kung, practica WuJi
Gong în aer liber (menită să întărească legătura cu energia infinită a sinelui originar),
meditații Kan&Li (menite să întărească crearea corpului spirtual nemuritor în tradiția taotistă).
Aceste exerciții sunt ideale pentru oamenii foarte ocupați și stresați, necesită un timp scurt de
realizare și sunt deosebit de benefice pentru persoanele cu dificultăți în a simți Qi-ul
(energia).
Cei prezenți la curs vor învăța cum să rezolve criza de identitate universală a
oamenilor, vor învăța cum să redirijeze obiceiul inconștient de a-și suprima, împrăștia sau
proiecta energia sexuală, vor dobândi abilități de a-și dizolva demonii interiori fără luptă sau
rezistență și vor putea să deschidă căi de comunicare către cele trei dimensiuni ale sinelui
integral: spiritul orginar, sufletul pre-natal și sinele post-natal (fizic).
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Organizatorii le recomandă celor prezenți la cursul lui Andrew Fretwell parcugerea
unui stagiu de pregătire, care se va desfășura pe 18 octombrie, între orele 10 și 18, intitulat
“Armonia interioară prin meditație în miscare – Forma iluminării (WuJi Gong)”. Acesta este
susținut

de

trainerul Marius

Stan,

iar cei

interesați

se

pot

înscrie

pe

site-ul

http://www.consiliere-psihoterapie.info/evenimente/armonia-interioara-prin-meditatie-inmiscare-forma-iluminarii-wuji-gong.php
Andrew Fretwell este instructor senior în sistemul Universal Tao al Maestrului Mantak
Chia. Andrew are peste 25 de ani de experiență, în Europa și Asia, ca profesor de alchimie
internă taoista, chi kung pentru sănătate și vitalitate și Chi Nei Tsang (masaj terapeutic
abdominal). El este, de asemenea, fondatorul și conducătorul fundației ”Chi Kung-ul
Iluminării pentru o trezire globală” (http://www.wuji-gong.org/), director educațional al școlii de
Chi Nei Tsang Art & Essence (http://www.cntschool.com/) și fondator OFT (http://ofttouch.com/).
Pentru cursul cu Andrew Fretwell din 24-26 octombrie, înscrierile se pot face pe site-ul
evenimentului,

http://www.consiliere-psihoterapie.info/evenimente/esenta-nemuririi-retreat-

de-alchimie-interna-taoista-cu-andrew-fretwell.php.
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