PŘECHOD ŽHAVÉHO UHLÍ NA KAMPĚ !

1.8. 2015 10 - 21.30 hod.
S velkou radostí vás zveme na Prožitkový den s přechodem žhavého uhlí na jednom z
nejsilovějších míst Prahy – ostrova KAMPY na Malé Straně!
Akce je schválena příslušnými úřady a vlastní přechod se uskuteční na místě, kde plápolal oheň
jako pocta prezidentu Havlovi - na náplavce v přímém kontaktu s Vltavou.
Akce navíc proběhne v době, která je pro Prahu astrologicky velmi příznivá a klíčová.
Konjunkce - Slunce, Luny a Venuše ve Lvu bude v konjunkci se Sluncem Prahy vytvoří možnost
zaktivovat, probudit ENERGII NÁRODA, SÍLY DUŠE a DUCHA NÁRODA, která má sloužit k
posílení transformace v České zemi!
Dřevo v podobě žhavého uhlí, které se stane symbolem překonání našich vnitřních a vnějších
překážek, omezení a strachů, je zároveň symbolem Země České - LÍPA!
Velká souhra těchto okolností, zaručuje nezapomenutelný a velmi přínosný transformační počin
nejen pro každého účastníka, ale i pro Prahu a Český stát i národ.
Pojďme proto podpořit nejen sebe, ale i naši krásnou zemi!
Využijme této obrovské přízně okolností a propojme se s naší podstatou, s Prahou, s
českým národem a Českou zemí!
A na co vše se můžeme těšit?
Chůze a tanec po skleněných střepech:
Důvěra v došlap a propojení se Zemí. Tato metoda člověka uzemňuje a uvolňuje strachy z
poranění a z bolesti. Při tomto rituálu se otevírá víra v naše neomezené schopnosti.
Pády z výšky pozadu do náruče ostatních:
Tato metoda uvolňuje strachy z pádů a z výšek. Zanechává v každém silný prožitek k odhodlání se
skočit a překonat své pochybnosti a sám sebe. Obnovuje důvěru v lidi.
Létání - částečná levitace:
Síla myšlenky uvolňuje zemskou přitažlivost. Nádherný a euforický prožitek. Důkaz, že síla

myšlenky je nadřazena fyzikálním zákonitostem.
Cvičení na propojení mozkových hemisfér:
Propojuje analytickou a intuitivní část mozku. Umožňuje lepší koordinaci pohybů a nervového
systému pomocí různě nesourodých cviků.
Meditační kruhy:
Celkové uvolnění je docíleno mluveným slovem, které přichází spontánně v propojení s energií
Univerza
Spontánní bubnování:
Síla zvuku šamanských bubnů rozvibrovává v každém i ty nejsilnější blokace a umožňuje je uvést
do harmonizace.
Přechod přes žhavé uhlí:
Mnohá naše omezení nás v životě ovládají do chvíle, dokud je dostatečně nepoznáme,
nepřekonáme je a nesmíříme se s nimi.
Většinou však nedokážeme tato omezení vědomě pozorovat a přijímat, když se ocitneme ve
skutečných krizových situacích, které je spouštějí.
Přechod přes žhavé uhlí bosou nohou jsou pro nás skutečnou situací, která v nás vyvolává tato
omezení a vlivy strachů.
Za podpory skupiny a zkušeného průvodce však můžeme tuto krizovou situaci zvládnout a
překonat tak vědomě mnohá naše omezení, vlivy strachů a předsudků.
Co na vlastní oči uvidíme a co sami skutečně prožijeme je pro naši mysl i tělo skutečnějším a tím
uvěřitelnějším.
Tím se naše rozhodnutí promění ve skutky a jsme v životě schopni dělat patřičné fyzické změny
bez omezujících vlivů strachů a naučených vzorců.
Absolvování všech aktivit je zcela dobrovolné.
Není potřeba vše absolvovat, ale rozhodující je být u toho!
S sebou:
• pohodlné oblečení
• bubny a chřestidla
• 3 prázdné lahve od piva
Celková cena 1800,-Kč zahrnuje:
• přípravu a organizaci akce
• celkový program
• pronájem místa
• zajištění přístřeší
• zajištění dřeva
• občerstvení (milé překvapení)
Nutné složení zálohy ve výši 800,-Kč na č. Účtu 115-218830277/0100. Do zprávy pro příjemce
vepište jméno a žhavé uhlí kampa.
Záloha je vratná pouze v závažných důvodech neúčasti nebo je převeditelná na jinou námi

pořádanou akci.
Ubytování:
Pro mimopražské, kteří nemají možnost ubytování v Praze, jsme zajistili možnost přespání v

Ženských lázních - www.zenskelazne.cz, které se nacházejí v blízkosti Kampy na adrese
Prokopská 8, Praha 1. Paní Renata Sahani Skálová nám vyšla velice vstříc a poskytne přespání v
kouzelných prostorách účastníkům akce ZDARMA. Za to jí patří velký dík!
V případě, že budete chtít tuto možnost využít, kontaktujte telefonicky nebo mailem Ninu
Vališovou, tel.: +420 608 046 652, mail: webxmatt@volny.cz
Doprava:
Veškeré dotazy k místu srazu vám sdělí p. Nina Vališová, tel.: +420 608 046 652, mail.:
webxmatt@volny.cz.
Sraz:
V 10:00 hod. na náplavce Kampy u sochy Harmonie inspirované podobou Šrí Činmoje
Podrobný popis cesty k místu srazu pro pražské i mimopražské najdete v příloze.
Programem provází Josef Šálek, lektor s bohatou zkušeností z podobných akcí.
Velké PODĚKOVÁNÍ lidem, co akci podporují a pomáhají zorganizovat, především p. Nině
Vališové a p. Renatě Sahani Skálové.
Těšíme se na vás a na společně prospěšné prožitky!
Josef Šálek, +420 608 731 078
josefsalek@centrum.cz
www.zivevedomi.cz
www.pozitivnitricka.cz

a

Nina Vališová, +420608 046 652
webxmatt@volny.cz
www.duhovnik.cz

Příloha:

Způsob dopravy pro mimopražské i pražské do místa konání:
Spojení z Hlavního nádraží:
Metro C stanice Hlavní nádraží do stanice I.P. Pavlova, zde přestup na tram č. 22, příjezd do
stanice Malostranské náměstí, odkud Mosteckou ulicí na Karlův most, po pravé straně po
schodech dolů na náměstí Kampa, odtud stále rovně na Kampu, za muzeem Medy Mládkové
uhnout doleva na náplavku, dojít k soše.
Spojení z autobusového nádraží Florenc:
Metro C stanice Florenc do stanice I.P. Pavlova, zde přestup na tram č. 22, příjezd do stanice
Malostranské náměstí, odkud Mosteckou ulicí na Karlův most, po pravé straně po schodech dolů
na náměstí Kampa, odtud stále rovně na Kampu, za muzeem Medy Mládkové uhnout doleva na
náplavku, dojít k soše.
Spojení pro Pražáky:
1. Tram. č. 12, 20, 22 na Malostranské náměstí, odtud výše popsaným způsobem.
2. Ttram č. 9, 12, 20, 22 do stanice Újezd, Šeříkovou a Říční ulicí dojít na druhý konec
Kampy, po schodech sejít na náplavku k soše.

