
  
30. АПРИЛ.-3. МАЈ 2022. 

Сврти се. Смири се. Умири се. На Ртњу. 

„ Р а д г о с т “  

 
Циљ свРТАЊа је сусрет људи који бирају да се удаље од буке и хаотичних вибрација и да се приближе 

себи, да се СВРТЕ.  Као некада, када смо били деца, старији су нам говорили сврти се на месту.  
Ми ћемо се свртети у садашњем тренутку, на Ртњу, који својом енергијом прочишћава. 

Постигнуто смирење и боравак у вечној садашњости моћи ћемо да сведочимо, да се уверимо. На почетку 
и на крају свртања сваком учеснику биће очитана аура. Очитаће га апарат који непогрешиво показује 

тип ауре по рођењу, тренутно стање ауре, вибрацију бића, ниво стреса, стање здравља . 
Уверићемо се и сами колико смо моћни самоисцелитељи. Уз помоћ техника које ћемо вас научити моћи  
ћете сами да НАСТАВИТЕ да их практикујете и себе исцељујете. Кроз једнодневно дружење водиће нас 

Теслини скаларни таласи, техника срце-мозак, техника Измени мисли-исцели живот. 
Водичи кроз свРТАЊе: 

Гордана Секулић, Јасна Јоксовић и Наташа Ћујић. 
 
ПРОГРАМ СВРТАЊА ће бити прилагођен временским условима, тако да успон на врх Шиљак буде 
реализован по ведром дану, без могућности кише. Све остале активности ће се дешавати у већој 
мери по следећем распореду: 

 
Окупљање у суботу 30. априла, до 10:00  часова у пансиону  Радгост у насељу Ртањ.  
Од Београда до Радгоста путовање аутом траје  два и по сата. 

 
субота 30. април 2022. 

Од 9:00 h Окупљање групе, смештај у собе 

10 h Доручак, упознавање групе, представљање 

11 h - 17 h 
 

Очитавање ауричних поља учесника, предавање о ауричном пољу 
                        (пауза од 13:30-14:00) 
 „КЉУЧ УСПЕХА“  радионица*                                                                предавач Гордана Секулић 

17 h - 18 h Ручак 

19h  Шетња до Врела 

20 h Дружење, дискусија. Одговарање на питања учесника. Теме: аура, енергије, здравље, 
мисаони ток, подсвест, књиге...  

21 h Хипномедитација.                                                                                Хипнотерапеут Јасна Јоксовић 

недеља 1. мај 2022. 

8:30 h Доручак 

9:30 h Успон на РТАЊ 

17 h - 18 h Ручак 

20 h ВИПАСАНА медитација – уводно предавање                                      предавач Ивана Живковић  

понедељак 2. мај 2022. 

8:00 h  ВИПАСАНА медитација – пракса у седењу и ходу                                 предавач Ивана Живковић 

10 h Доручак 

11 h – 17 h  
 

Излет: Обилазак археолошког налазишта Ромулина 
Радионица „Програмирање будућности“ *                                              предавач Јасна Јоксовић 

17 h - 18 h Ручак 



19h  Шетња до Врела 

20 h Реики – шта је то и чему служи. Размена искустава, сазнања             тему води Наташа Ћујић 

21 h Хипномедитација уз Реики енергију                                                  Јасна Јоксовић, Наташа Ћујић 

Уторак  3. мај 2022. 

8:30 h  Јутарње разгибавање, шетња до места моћи Врело 

10 h Доручак 

11 h – 13 h  Радионица „Сетити се себе“  *                                                                       предавач Наташа Ћујић 

16-15 h Контролно мерење ауричног поља свих учесника 

15 h - 16 h Ручак                                                                                                                               Завршетак Свртања 

*Детаљнији опис радионица биће доступан у оквиру објава на фејсбук страници Svrtanje Susreti уз могућност 
постављања питања. 

 
За додатне информације  можете се јавити на: svrtanje@gmail.com 
060/6812823 Гордана; viber 063/88-64-224 Наташа;;  Јасна 065/ 2260525 

 

Котизација 133 еура – 16.000,00 динара 
обухвата: очитавање ауричног поља и тумачење, 4 предавања, хипномедитације, организацију догађаја,  3 
ноћења, 4 доручка, 4 ручка, 4 ужине (воће, пециво) са кафом и чајем. 
Не обухвата: улазницу у Ромулијану, кафе и пића. 

 
ПРЕВОЗ сопствени. Биће оформљена вибер група у којој ће полазници моћи да се договоре за заједнички 

превоз и поделе трошкове путовања. 
 

НАПОМЕНА!! 
 ПРЕ УПЛАТЕ ПРОВЕРИТИ РАСПОЛОЖИВОСТ СЛОБОДНИХ МЕСТА ПОЗИВОМ НА ТЕЛЕФОН 
063/88-64-224   
 
Резервација места обавезна, уплатом 6000,00 динара на рачун број: 
115-0381638864224-66  
прималац Наташа Ћујић, Свртање Београд, сврха уплате: свртање мај-име и презиме полазника 

Остатак новца плаћате приликом доласка на Свртање. 
У случају отказивања, новац уплаћен за резервацију места није могуће вратити, могуће је послати замену. 

___________________________________________________________________________________________ 

Практичне информације за боравак у насељу Ртањ: 
- Мрежа 064 је једина поуздана у месту Ртањ 
- Пансион Радгост нуди опцију бежичног интернета, у трпезарији 
- Плаћање кафе и осталих напитака врши се готовином 
- У насељу Ртањ нема продавнице ни апотеке, најближе су у Бољевцу, зато планирајте своје 

потребе тако да понесете све што мислите да ће вам требати (вода у флаши, грицкалице, ... 
лекове ...дуван итд) 

- Банкомат постоји у хотелу Рамонда  
- У насељу и у пансиону можете купити мед, лековите траве, џемове, ракије, ликере, сувенире. 

(Понесите кеш.) 
За успон на Шиљак: 
- Обућа: намењена природи/планинарењу, (патике само ако имају ђон који нису излизани) 
- Одећа: слојевито, понети резервне мајице 
- Штапови: позајмите од некога штапове за планинарење (лагани су и склопиви), ако немате 

своје, а могу се и направити од грана или евентуално позајмити у селу. Свакако, врло су 
потребни и нећете се покајати што их носите. 

- Вода. Храна – обавезно понети бар једну флашу од 1,5л. Сушено воће, црна чоколада, 
енергетске штанглице, слани кикирики/бадем, лешник. 

- Остало: Капа, качкет, анти-УВ крема, ханзапласт, танка кабаница. 

 
 

mailto:svrtanje@gmail.com


СВРТАЊЕ СУ ОСМИСЛИЛЕ: 
 

Гордана Секулић https://aura-net.webs.com/ 
Мој пут, препун животних изазова, лекција, непроцењивих искустава, повео ме (као и сваког од нас) ка сопственој 

суштини, ка Светлости...Не случајно, више од деценије, бавим се истраживањем и анализом те СВЕТЛОСТИ (АУРЕ) коју 

свако од нас рођењем понесе!  

Снимање, анализа и баланс АУРЕ И ЧАКРИ савременом технологијом,свакоме је дао ВИЗУЕЛНИ доказ да смо 

енергетска, СВЕТЛОСНА бића и да имамо ДАР креирања живота каквог желимо! 

Учећи и скупљајући бисере и зрнца знања и спознаје, постадох енергоконсултант... практичар и учитељ хармонизовања 

живота применом скаларних (интелигентних) таласа ...приповедач животних истина и законитости из ризнице искустава 

у раду са хиљадама клијената!  

 Предавања, дружења, радионице, семинари и једночасовне - индивидуалне анализе АУРЕ у холистичким центрима и 

градовима у Србији и региону, завршавају се увек новим дивним познанствима, пријатељствима и сарадњом! 

 Будите и ви на мом путу Светлости да сјајније сијамо! 

Писац у настајању. 

 
Јасна Јоксовић  
Вечити трагалац, ученик.. 
Хипнотерапеут. Регресотерапеут 
Реики мајстор 
Практичар технике Теслиних Скаларних таласа 
Творац Програма за развој личног потенцијала 
Све скупа и још много више ми је помогло да из мрака изађем на светлост.. 

Писац у настајању. 

 
Наташа Ћујић www.natasacujic.com 
мајка, пословна жена, реики учитељ, HYL тренер, заљубљена у живот и радост, у сталном процесу промене, трагању за 
истинама, учењу, размени информација, осветљавању сопственог живота.  
Сваки дан је нови живот, свако буђење благослов, сваки смирај дана прилика за захвалност. 

Заједно ћемо на СвРТАЊу  сакупити невидљиво благо - светлост која ће нам нахранити душу, тело, ум. 
Дружи се са писцима у настајању. 
 
 
Свако Свртање има свог гостујућег предавача или активност, јер желимо да спојимо људе са новим 
идејама, знањима, вештинама. 
 
Овога пута то је: 

Гостујући предавач Ивана Живковић: 
Београђанка, са сталном адресом у селу Планиница, надомак Зајечара, по струци  филолог - три 
светска језика, випасана и јога инструктор, антропозоф, социјални педагог по методи Валдорф 
педагогије, баштованка, мајка сина Бањана, заљубена у природу и иако каже за себе да је 
интровертна, пријатељ се са армијом квалитетних и интерасантних људи. Обзиром на њено 
животно искуство, приче које дарује су изузетне, животне и инспиришуће. 
Писац у настајању. 

 

https://aura-net.webs.com/
http://www.natasacujic.com/

