Edinstven obred in šolanje na Rodosu

Po grški mitologiji otok Rodos pripada grškemu bogu Sonca, Heliosu. Zeus mu ga je dodelil po tem, ko
je že vso Zemljo razdelil med bogove Olimpa. V času razdeljevanja je bil Helios na svoji vsakodnevni
poti po nebu in zato so nanj pozabili. Ko se je Helios vrnil, je zahteval svoj del. Zeus mu je obljubil, da
bo dobil zemljo, ki bo iz morja prišla na površje. Medtem, ko je to govoril, se je iz morja pojavila
čudovita muza Rhode. Helios jo je obsijal s svojim žarom in iz nje naredil čudovit otok.
Ta mit je bil osnova, da so prebivalci Rodosa častili boga Heliosa kot svojega zaščitnika. Še danes je
otok poetično imenovan »otok Sonca«. V zahvalo za zmago nad napadalcem Demetrijem
Makedonskim so otočani svojemu zavetniku Bogu Sonca postavili ogromen kip, Colossos, visok je bil
31,60 m in težak 400 ton. Graditi so ga začeli leta 280 pr.n.št in ga gradili 12 let. Kip je stal le skromnih
56 let, zrušil ga je rušilni potres leta 226 ali 225 pr.n.št. O tem, kje točno je kip stal, ni dokazov, obstaja
več teorij. Skoraj popolno sliko kolosa so našli na enem od reliefov iz 2. stol.pr.n.št., kjer je
nedvoumno prikazano, da kolos predstavlja značilnosti boga: gleda v daljavo, verjetno v vzhajajoče
sonce. Zaradi svoje veličine spada kip med sedem čudes starega veka.

Otok ima veliko naravnih lepot in kulturnozgodovinskih spomenikov. Naš cilje je Epta Piges, sedem
vodnih izvirov. Danes je to turistična točka, po učenju Ene yyyk Kam pa je to edinstvena točka na
področju jeter Matere Zemlje, kjer si človek s posebno obredno tehniko očisti grehe sedem rodov
svojih prednikov, ki jih nehote nosi in prenaša na svoje potomce. Očisti se tudi lastnih grehov, ki jih je
sam naredil v svojem življenju.

PROGRAM UČENJA IN INDIVIDUALNEGA DELA
1. dan: Prihod na Rodos, spoznavanje s krajem, spoznavni večer. Predstavitev programa.
2. dan: Dopoldne: Učenje tehnike svetlobne terapije zjutraj, svetlobne terapije zvečer.
Popoldne: Priprave na obred: čiščenje telesa in avre, post.
Prost večer.
3. dan: Dopoldne: Jutranje praktično delo, tehnika obreda z morjem in vetrom.
Priprave na obred pri sedmih izvirih.
Popoldne: Individualni pogovori vezani na obred.
Čiščenje z brinom – priprava, tehnika.
4. dan: Zjutraj odhod na obred. Po obredu terapije s kamni.

Počitek ob morju.
5. dan: Prosto. Čas za ogled maest Rodos ali izlet na Lindos.
6. dan: Dopoldne: Povezovanje z rastlinami.
Popoldne prosto.
7. dan: Prosto.
8. dan: Povratek domov.
Predvidena cena tedenskega paketa: 400 Eur - 550 Eur*
Šolanje: 250 Eur po osebi
*Cena tedenskega paketa je odvisna od sezone in morebitnih akcijskih ponudb in vključuje:
- letalski prevoz iz Ljubljane / Dunaja / Munchna do Rodosa in nazaj
- nastanitev v hotelu 3* na področju Kolymbie, polpenzion, dvoposteljna soba; nastanitev v
enoposteljni sobi je možno proti doplačilu, višina doplačila je med 30% in 50% na osnovno ceno – je
različno med posameznimi hoteli.
Pričakovani dodatni stroški:
- prevoz do odhodnega letališča ( do Munchna ali Dunaja cca 100 Eur po osebi )
- dodatno zdravstveno zavarovanje za tujino z asistenco – cca 12 Eur
- zavarovanje rizika odpovedi 3,5 – 5 % vrednosti aranžmaja
- stroški osebne porabe v času bivanja ( prevozi po otoku, najem avta, ogledi..)

Predvideni odhodi*:
Prva polovica aprila – polet iz Munchna ali iz Benetk
Prva polovica maja – polet z Dunaja ali iz Munchna
Prva polovica junija – polet iz Ljubljane ( če bo že čarterski polet )
Zadnji teden v avgustu – polet iz Ljubljane
Druga polovica septembra – polet iz Ljubljane
Druga polovica oktobra – polet iz Ljubljane ali Dunaja
*Obrednih tehnik in izvajanje obredov se učimo v času novolunja, zato smo predvidene termine
odhoda prilagodili luninim menam.
Minimalno število za izvedbo programa učenja je 6 oseb, maksimalno število udeležencev je 12.
Ob prijavi je potrebno vplačati 30% akontacije, preostali del 21 dni pred odhodom. Če je rezervacija
narejena manj kot 21 dni pred odhodom, se ob rezervaciji plača celotni znesek.
Organizator turističnega aranžmaja ( letalski prevoz, prevoz letališče hotel letališče, nastanitev na
Rodosu ) bo turistična agencija, ki bo v času rezervacije imela najoptimalnejšo ponudbo.
Organizacijo in izvedbo šolanja bo vodila ga. Vasja Vidic.

