Spotkanie Shaumbry
I AM that I AM. The Masters Voices z muzyką na żywo Amira Yakobi

Organizacja Anna Budzowska
i Hubert Lasocki

To Spotkanie jest uhonorowaniem naszego mistrzostwa, tego kim jesteśmy - I am that I am.
To koniec pracy nad sobą i otwarcie się na głos swojego mistrza. Wyłonienie.
Nie chodzi o innych wzniesionych mistrzów - chodzi o Ciebie - o twój głos.
Dotarliśmy do miejsca w którym nie potrzebujemy już więcej zdobywania wiedzy, doskonalenia się
i ciągłego poszukiwania siebie.
Wszystko już wiemy, nic nie zostało do zrobienia, możemy się teraz zrelaksować w naszej kreacji
wśród innych wielkich mistrzów chodzących po ziemi, razem cieszyć się swoim głosem, czuciem
mistrza i ekspresją człowieka.
Spotkania z mistrzami są wspaniałe.
Zapraszamy was do naszego przeszklonego domu wśród drzew i zieleni na to, żeby pobyć razem,
spędzić wspaniałe chwile z innymi mistrzami z dala od zbiorowej świadomości.
Chodzi o proste rzeczy,
o bycie sobą,

wspólne słuchanie muzyki,
smakowanie życia w pięknej lokalnej restauracji,
radość ze spotkania w tu i teraz.
Zapraszamy do naszej cudownie zielonej przestrzeni z kominkiem na ciszę i harmonię z
której wyłoni się głos waszego mistrza.
Będziemy się otwierać,
Będziemy słuchać muzyki na żywo,
będziemy rozmawiać przy ogniu,
może nawet obejrzymy wspólnie shoud.
Godność i otwartość to główne atrybuty imprezy.
Poprowadzimy dla was dwa kilkugodzinne warsztaty otwierania się na swoje piękno i na swój
mistrzowski głos. Stworzymy go wszyscy razem. Bez makyo i niepotrzebnych lekcji. Po prostu
przyzwolimy na głos każdego z nas, aby się wyłonił i przedstawił, jeśli tak wybierzecie.
Dajemy od siebie urokliwą bezpieczną przestrzeń, harmonię, radość tworzenia wspólnej chwili w
teraz. Energetyczną Muzykę w przepływie Amira i wolność bycia tym kim się jest.
Większość spotkań odbędzie się w naszym domu (250m, 3 łazienki), w ogrodzie (6 tys m2 trawy i
wiekowych drzew). Dajemy Wam do dyspozycji nasz otwarty salon z kominkiem, otwartą kuchnię,
przestronny taras, oraz pokój do relaksu na antresoli.
Zapraszamy 25 Mistrzów.
Na koniec wydarzenia Amir zagra dla nas koncert na tarasie w ogrodzie. To będzie okazja do
wspólnych radosnych chwil w ekspresji siebie. Zorganizujemy też grill party i poczęstujemy Was
naszym domowym winem.
Chcemy stworzyć wspólnie cudny niezapomniany event, który na długo będzie w nas świecił
swoim blaskiem.
Program wydarzenia "I AM that I AM. The Masters Voices with AMIR live music"
Dzień 1 / Czwartek
9:00 - 10:00
Przywitanie, "Hugs time”, wspólna kawa.
10:00 - 10:45
Wspólny czas na trawie - muzyczna sesja z Amirem.
10:45 - 11:30
Przerwa kawowa, przekąski.
11:30 - 13:00

Wyłonienie Mistrzów. Przedstawienie się.
13:00 - 13:30
Przerwa, leżakowanie pod dębami dla chętnych
13:30 - 16:00
Channeling z muzyką na żywo.
Chenneling w kole - Głosy Mistrzów.
19:00
Wieczór w lokalnej restauracji Piknik. Wspólny czas przy pysznym jedzeniu i winie.
Dzień 2 / Piątek
10:00 - 10:30
Przywitanie, "Hugs time”, wspólna kawa.
10:30 - 11:15
Wspólny czas na trawie - muzyczna sesja z Amirem.
11:15 - 11:30
Przerwa kawowa, przekąski.
11:30 - 13:00
Historie Mistrzów, dzielenie się doświadczeniem.
13:00 - 13:30
Przerwa, leżakowanie pod dębami dla chętnych
13:30 - 16:00
Channeling z muzyką na żywo.
Chenneling w kole - głosy Mistrzów.
19:00
Wieczór w lokalnej restauracji Piknik. Wspólny czas przy pysznym jedzeniu i winie.
Dzień 3 sobota
16:00
Grill party / ognisko. Wspólny czas przy ogniu, z lokalnym jedzeniem i domowym winem.
18:00
Autorski koncert AMIRA
Dla wszystkich chętnych:
21:00 Shoud w ogrodzie/ Projektor/
Leżaki / piwko/ muzyka
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kiedy?
1, 2, 3 sierpień 2019
Gdzie?
Czarny Las, Janinów, 45 km od Warszawy - stolicy Polski, w pobliżu lasy, łąki, jeziorka i stadnina
koni.
Jak się zapisać?
Zgłosić się na maila i wpłacić zaliczkę.
Ile to kosztuje?
300 euro od osoby jeśli zdecydujesz się jako jeden z pierwszych (do końca maja), czyli ze zniżką
15% dla uhonorowania twojej klarownej decyzji.
350 euro w zapisach od 1 czerwca.
Zaliczka to 150 euro płatne przy zapisie, gwarantuje ona pewne miejsce na naszym spotkaniu.
Kolejne 150/200 euro (w zależności od momentu zgłoszenia się) płatne miesiąc przed planowanym
eventem - w dniu 1 lipca.
Co jest wliczone w cenę?
Wspólne chwile na trawie z muzyką Amira - powitanie dnia i otwarcie swojego głosu
Wspólny warsztat - głosy mistrzów - kilka godzin w bezpiecznej przestrzeni - chanelowanie siebie
z muzyką Amira na żywo,
Kolorowe przekąski w domu, kawa, herbata, soki, owoce
Koncert Amira 3 sierpnia i grill party przed domem (lokalne jedzenie i wino domowej roboty)
Wspólne oglądanie Shoudu dla chętnych - kino w ogrodzie wyświetlane na projektorze.
Organizacja i wsparcie organizacyjne dla osób biorących udział w evencie.
Co nie jest wliczone w cenę:
Dojazd, noclegi, jedzenie w restauracjach, alkohol który lubicie - prosimy o przyniesienie swoich
ulubionych trunków na grila i koncert.
Gdzie spać?
Tam gdzie wybierzecie, polecamy 4 miejsca w niedalekiej odległości od domu.
- 200 m od naszego domu - Hotel i restauracja Stawy - koszt noclegu ok. 45 euro za noc ze
śniadaniem. Więcej informacji i zdjęć:http://ostojastawy.pl
- Gościniec Kuklówka - Pensjonat z basenem położony 4,5 km od naszego domu, cena za noc to ok
25 – 35 euro za osobę ze śniadaniem. Więcej informacji i zdjęć: https://www.kuklowka.pl/Noclegi
- Hotel Grodzisko https://www.hotel-grodzisko.pl/ piękny hotel położony przy zbiorniku wodnym,
cena za pokój 2 osobowy ze śniadaniem to ok. 80 euro za os. Za noc ze śniadaniem w pokoju
dwuosobowym. Od naszego domu to ok. 8 km

- Hotel Cyprus, odległość 10 km.

Organizatorzy:
Hubert, Ania i Amir
Serdecznie zapraszamy wszystkich na to wspaniałe wydarzenie! Jeśli chcesz wziąć udział w
naszym spotkaniu wyślij nam e-mail na adres info@themasterslife.com, otrzymasz od nas
informację, jak dokonać wpłaty i zarezerwować swoje miejsce.
Impreza jest ograniczona do 25 osób.
Mamy nadzieję, że wkrótce się zobaczymy!
Hubert, Ania & Amir!

