LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 23. 8. – 26. 8. 2018
Milí kolegové i studenti,
pojďme opět užívat radostného letního času v jurtách. Soustřeďme do společného místa, času
i prostoru svojí energii, obohacujme a posilujme se navzájem. Vytvářejme nová propojení a
novou synergii. Přidejte se k nám i se svojí rodinou ke společnému setkání, sdílení, tvoření a
spojení s místem.Utvořme opětovně vyživující terapeutický kruh v sepětí s přírodou

v krásném přírodním prostoru Čimelic poblíž Orlíku. Prožijme pospolu
naplněnou přítomnost.
Nosným záměrem je SRDEČNÉ OSOBNÍ SETKÁNÍ, OSLAVA POSPOLITOSTI
TANCEM, ZPĚVEM I BUBNOVÁNÍM, OSLAVA VZÁJEMNOSTI, PŘÍTOMNOSTI,
TVOŘIVOSTI I RADOSTI ZE ŽIVOTA, VZÁJEMNÉ OBOHACENÍ.
Setkání vnímám jako neformální a v přítomnosti vznikající oslavu života, přírody i
lidskosti. Věřím, že společně vytvoříme pohybové, taneční, zvukové, bubnovací či jinak
tvořivé seance či obřady. Také věřím, že se vzájemně podpoříme v naplňování potřeb a
rozproudíme dávání i přijímání a vzájemnou péči. Vitalizujeme se, obnovíme své zdroje
životní síly. Těším se také na smysluplné sdílení radostí i moudrostí života. Jistě se též
uklidníme v tichém spočinutí, rozjímání či meditaci v náruči přírody i té vzájemné.
Možná budeme inspirováni k novým formám tvořivosti i vzájemné spolupráce, možná
nás navštíví i zajímaví hosté z hudebního a astrologického světa …
S sebou vezměte - potřeby na cvičení, potřeby na ošetření na zemi, bubny a jiné nástroje, na případné
obřady - co uznáte za vhodné, jednoduchou stravu v duchu léta ke společné přípravě, ideálně pojmeme
všechna jídla jako stoly hojnosti z předpřipraveného.
Ubytování - máme k dispozici krásné mongolské jurty, společnou vybavenou kuchyň, přístřeší s
jídelnou, společné sociální zázemí a sdílet budeme velkou louku volající po přírodních aktivitách.
Potřebujeme vlastní spacáky a přízeň počasí!
Detailní program vzejde na místě aktuálně z nás a prostoru, můžete přispět nápady v souladu se
záměrem. Přivezte každý opět alespoň 1 větší kámen na založení léčivého kruhu.
Sejdeme se ve čtvrtek 23. 8. na místě mezi 17. - 18. hodinou. V 18 hodin začneme stolem hojnosti a
následnou tvorbou programu. Upozorňuji, že akce se koná od čtvrtka do neděle!
Příspěvek na akci pro jednotlivce je 1.600 Kč, rezervaci a cenu rodinné jurty domluvte individuálně
na sona.hajkova@centrum.cz
Přihlášky zasílejte nejpozději do 30.6. a platbu, prosím, zašlete do 31. 7. na účet 123 968 003/0300.
Kapacita je mírně omezena, neváhejte tedy s brzkým rozhodnutím.
Krásné a naplněné dny vám všem
Soňa

www.CentrumPrirodniLecby.cz

