Ženský kruh
Návrat ženy k Matce Zemi
6.6.2014 – 8.6.2014
Milá a milovaná ženo, Ty jež jsi matkou, dcerou, sestrou, ženou, milenkou,
kamarádkou, Ty jenž jsi jistotou tepla, pohody, radosti, Tebe srdečně zvu na
víkend, kde budeš hlavně ženou a se ženami a s Matkou Zemí. Budeme společně
péct chleba, zpívat mantry, tančit u ohně, meditovat…. budeme se sžívat s
ženskou energií ...a Matkou Zemí. Domů si odvezete magickou minizahrádku,
kterou společně vytvoříme. Pomůžeme přírodě vyčištěním studánky. Program je
vhodný i pro ženy s dětmi, protože děti jsou kus naší duše.
S sebou: pokud možno dlouhou sukni, šaty nebo sárong, ozdoby na tělo
(náhrdelníky, náušnice, náramky, korálky, čelenky, šátky….fantazii se meze
nekladou) jde o to aby jsi se v tom cítila dobře a abys v tom mohla být celý den i
večer
Dárek pro Matku Zemi (určitě máš doma nějaký kamínek, šutříček, minerál,
polodrahokam, který už nepotřebuješ, třeba je již bez barvy, je v něm trhlina,
prasklina, nebo dokonce je prasklý…)
Dárek pro děti Matky Země (krmení pro ptáčky, lojovou kuličku, semínka, oříšky,
mrkev, jablko….)
Karimatka nebo podsedák
Budeme mít minipiknik, na který můžeme každá přinést něco zdravého na zub
(sušené nebo čerstvé ovoce…. )
Pokud chceš, můžeš přinést cokoliv na společný oltář, buď jen k zapůjčení (sošku,
svícen, kámen….) nebo jako dárek (svíčku, vonné tyčinky, květiny…) případně si
přivez předmět, který pak budeš mít stále u sebe, který Ti bude požehnán
společnou energií (přívěšek, šperk, talisman, kamínek….)
A nezapomeň na svoje hudební nástroje (buben, chřestidla…apod.)

Dospělý 2.000,- Kč (cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, potřeby na
minizahrádku, suroviny na pečení chleba)
Dítě (3-15let) 950,- Kč (cena zahrnuje ubytování, plnou penzi)
Čeká Vás lehká zdravá domácí strava,
Minimální počet 10 účastnic.
Přihlášky a termín splatnosti pobytu 30.5.2014.
Informace a přihlášky na www.chata-agatha.eu

info@chata-agatha.eu

Nebo na tel. 607 590 696
Těší se na Tebe Romča TaraXakum Motolová

