
РИТРИЙТ ЗА ВЕНЕРА 

Програма и график 

25-ти септември – Ден 1 
12:00 – 16:00 Пристигане и настаняване в хотела 

16:00 – 18:00 Откриване и въвеждаща част 

Какво е Венерината поредица: Какъв е начинът, по който тя разкрива 
нашите най-дълбоки рани и повтарящи се модели, но същевременно и 
това, което ни носи най-голямо удовлетворение. 

Картата на Венера: 
4 несъзнателни места: Сферите на Целта, Привличането, SQ и Ядрото са 
моделите, за които ни е по-трудно да бъдем съзнателни и да въплътим. 
2 съзнателни места: Сферите на IQ и EQ са местата, където защитните 
модели от всичките ни връзки могат да бъдат видяни, почувствани, 
разбрани, простени и освободени. Това е начинът, по който жизнената 
енергия на нашите сърца, която се изразходва да ни защитава, може да 
бъде освободена, за да пробуди по-висшата ни цел. 

18:00 – 19:30 Вечеря и свободно време 

19:30 – 20:30 Време за споделяне 

Тук ще отделим специално време за споделяне на истински житейски 
истории от хората, които са натрупали опит с този път. Понякога, едно от 
най-големите предизвикателства се оказва не това, че не знаем или не 
разбираме нещо, а това, че по някаква причина не съумяваме да 
приложим знанията си на практика, а именно, да ги въплътим. Затова 
целта на споделянето е да чуем истински практични примери, които да 
покажат нагледно как темата на деня може да бъде приложена в 
истинския живот и до какви резултати е довела чрез действията и 
осъзнаванията на живия пример пред нас. 



26-ти септември – Ден 2 
7:00 – 8:30 Тао Ци Гун и съзерцание на слънцето 

за въплъщение на прошката 

8:30 – 9:30 Закуска 

10:00 – 13:00 Сутрешна сесия 

IQ и EQ – Повтори или еволюирай 

Сферите на IQ и EQ са едно наистина чудотворно място, тъй като те са 
мястото във всеки от нас, което ни позволява да се докоснем до най-
висшия си потенциал. 

В рамките на този ритрийт, ще прекараме много време съзерцавайки и 
свързвайки се със своя собствен живот. Но докато не успеем да видим 
точно този наш повтарящ се модел, останалата част от Венерината 
поредица и духовната ни еволюция, ще останат заключени за нас. 

Точно заради това този повтарящ се модел има най-голяма нужда от 
лековития, животворен, мехлем на прошката. А когато разберем и 
успеем да простим за своите собствени защитни модели, става много 
по-лесно го направим и за всички останали. 

13:00 – 14:00 Обяд 

14:00 – 16:00 Самостоятелно съзерцание 

и свободно време за почивка и разходки 

16:00 – 18:00 Следобедна сесия 

Райската примка: Задълбочаване в IQ и EQ 

Задълбочено индивидуално и групово съзерцание върху повтарящите се 
модели във всичките ни връзки до сега. 

Какво е „Райската примка“ и как тя блокира израстването на душата ни и 
въплъщаването на една дълбоко удовлетворяваща цел. 

18:00 – 19:30 Вечеря и свободно време 

19:30 – 20:30 Време за споделяне, въпроси и отговори 

и преглед на деня 

Споделяне на истински житейски преживявания от нашите връзки, 
свързани с „Райската примка“ в действие. 



27-ми септември – Ден 3 
7:00 – 8:30 Тао Ци Гун и съзерцание на слънцето 

за въплъщение на прошка към моделът на IQ и EQ 

8:30 – 9:30 
Закуска 

10:00 – 13:00 Сутрешна сесия 

Целта, която ни носи най-дълбоко удовлетворение и която сме тук да 
въплътим, за да бъдем пример. 

Създаване на съзнателна връзка между IQ и EQ и разглеждане на 
начина, по който този модел блокира сбъдването на нашата по-висша 
цел. Задълбочено индивидуално и групово съзерцание на потенциала за 
удовлетворение от тази сфера, когато съчетаем моделите на ген ключа и 
линията, които се намират в нея. А моделите на линиите в тази сфера са: 

- Удовлетворението на 1-вата линия се появява от въплъщаването 
на увереност, която кара другите да се чувстват сигурни. 

- Удовлетворението на 2-рата линия се появява от въплъщаването 
на естественост, която позволява на другите да се отпуснат. 

- Удовлетворението на 3-тата линия се появява от въплъщаването 
на ентусиазъм към живота, който е заразен. 

- Удовлетворението на 4-тата линия се появява от въплъщаването 
на щедрост и нежност, които позволяват на другите да приемат 
себе си. 

- Удовлетворението на 5-тата линия се появява от вълъщаването на 
вроденото умение да водим, с даването на практични решения, 
които изясняват и опростяват нещата за другите. 

- Удовлетворението на 6-тата линия се повява от въплъщаването на 
доверие, което позволява на другите да имат доверие в себе си и 
в живота като цяло. 

13:00 – 14:00 Обяд 

14:00 – 16:00 Самостоятелно съзерцание 

и свободно време за почивка и разходки 

16:00 – 18:00 Следобедна сесия 

Нашето поле на привличане 
Това е мистериозното и изключително несъзнателно поле на нашата 
аура, което привлича всички преживявания към нас. Ние или 
непрекъснато повтаряме едни и същи модели на привличане, които 
винаги ни водят към една добре позната болка, или можем да 
трансформираме това поле така, че то да започне да привлича нашия 
растеж, цел и удовлетворение. 

Тук ще съзерцаваме как собственото ни поле на привличане не спира да 
ни води преживявания, които ще събуждат защитите на нашето IQ и EQ, 
което може както да ни отдалечи, така и да ни тласне към сбъдването на 
нашата цел.  

18:00 – 19:30 Вечеря и свободно време 

19:30 – 20:30 Време за споделяне, въпроси и отговори 

и преглед на деня 



28-ми септември – Ден 4 
7:00 – 8:30 Тао Ци Гун и съзерцание на слънцето 

за въплъщение на ген ключа и линията в нашата Цел 

8:30 – 9:30 Закуска 

10:00 – 13:00 Сутрешна сесия 

Ген ключът и линията на SQ 

Тази сфера е най-невинното място в нас, изобразяващо потока от любов 
като един вечен жив извор, който се влива в сърцата и умовете ни право 
от сърцето на нашата уникална душа.  

SQ – Безусловна подкрепа чрез докосване 

Когато разглеждаме ген ключа и линията в сферата на SQ, ние 
откриваме най-дълбокото намерение на душата, в този живот на земята. 

Затова тук е нужно да си спомним отново онова дълбоко 
удовлетворение от по-ранните си години, когато сме пребивавали в 
любов като напълно естествени и невинни деца. 

За тази цел ще се запознаем с една практика за безусловно докосване в 
областта на корема, чиято цел е да задейства освобождаване директно 
от клетъчната памет на телата ни. Пробуждането на това място в нас 
може наистина да излекува сърцата ни. 

13:00 – 14:00 Обяд 

14:00 – 16:00 Самостоятелно съзерцание 

и свободно време за почивка и разходки 

16:00 – 18:00 Следобедна сесия 

Ядрото 

Това е най-дълбоката рана от всички, която се отпечатва в нас в момента 
на нашето зачеване. Оттук възникват всичките ни други рани. Няма 
човешка душа, която да не поема една от раните в ядрото на 
човечеството. Когато разберем това и започнем да лекуваме тази 
дълбока рана, ние освобождаваме най-висшия си потенциал в света, 
посредством нашето Призвание. 

В рамките на този сегмент, ще работим като група, за да внесем 
осъзнаване и за да получим достъп до това могъщо място в нас. Ще 
използваме силата и природата на Рила планина съзнателно, тъй като 
това е колективна рана, към която е нужно да подходим колективно, за 
да бъде осветлена и излекувана с прошка.   

18:00 – 19:30 Вечеря и свободно време 

19:30 – 20:30 Ритуал за прошка 



29-ти септември – Последен ден 5 

7:00 – 8:30 
Тао Ци Гун и съзерцание на слънцето за 

въплъщаване на прошката 

Закуска 

Закриване 

8:30 – 9:30 

9:30 – 11:00 

11:00 –  12:00 Край на ритрийта и напускане на хотела 

WWW.GENEKEYS-BULGARIA.COM 

Email: info@genekeys-bulgaria.com 
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