13.6: S LÁSKOU NA PETŘÍN
Uvolněné prožitkové pobývání a spočinutí v zóně Lva, na posvátném vrchu Petříně, již po
staletí využívaném Pražany k odpočinku a čerpání síly. Novoluní v Blížencích je dobou
vhodnou kromě jiného i harmonizaci a vyrovnání dvou základních vesmírných energií –
mužské a ženské, jang a jin. Petřín je tradičním místem pro milostná dostaveníčka mysterium setkávání a energetické výměny mezi mužem a ženou však tentokrát prožijeme
uvnitř sebe sama.
Pojďme se vydat na „rande se sebou“ a zažít už teď stav celistvosti a sebepřijetí, od něhož
se teprve mohou odvíjet harmonické a láskyplné vztahy s okolím v budoucnosti.
Na procházce budeme pracovat s vaším individuálním horoskopem a též si budete moci
osvojit jednoduché meditační techniky k ozdravění čtvrté, srdeční čakry a tím i celé naší
bytosti...
Ráda vás provedu svými oblíbenými místy a ukážu, jak můžete energeticky tvořit prakticky
kdekoliv a kdykoliv…
Sraz v 17.00 na Újezdě (tram.9,22,12,20,6), u laviček nad tramvajovou zastávkou (poblíž
Pomníku obětem komunismu)
Konec procházky: cca 20.00-21.00, dle nálady a situace
Cena: 300 korun (v ceně je výtisk horoskopu a astrologická mapa Prahy). Platí se na místě.
Prosím, přihlaste se na procházku formou sms (603366249) nebo zprávou na fb, v níž
uveďte též své datum, místo a čas narození.
Díky moc a těším se na vás!
21:6: PRAŽSKÝ STŘED A MYSTERIUM SLUNOVRATU
Naše slavnostní putování začne na Staroměstském náměstí a bude pokračovat přes Anežský
klášter, Řásnovku, Čechův most na Letnou, dále přes Petřín na Kampu a Karlův most...
Bude trvat do západu Slunce, jehož vědomým pozorováním procházku zakončíme.
Hlouběji se ponoříme do tajemství znamení Berana, kde aktivizujeme svého vnitřního
bojovníka za Pravdu, v zóně Býka posílíme emocionální stabilitu, spojíme a
zharmonizujeme zdánlivé protiklady v oblasti Blíženců a nakonec si dovolíme prožít pocit
domova a spojení s rodnou zemí v zóně Raka…
Letní Slunovrat je momentem maximální sluneční aktivity a celá procházka bude zaměřena
na vědomý prožitek sebe v těle, tvůrčí přístup k životu ve městě, rozšíření vnímavosti a
citlivosti k jednotlivým místům a situacím nejen v souvislosti s vlastním horoskopem.
Probuďme se ve snu a pojďme si Prahu skutečně užívat, prožívat, vnímat…!
Kde a kdy se sejdeme: U sochy M.J.Husa na Staroměstském náměstí, v 17.00
Cena: 350 korun, platba na místě (v ceně výtisk horoskopu a astrologická mapa Prahy)
Prosím, přihlaste se na procházku formou sms (603366249) nebo zprávou na fb, v níž
uveďte též své datum, místo a čas narození.
Díky moc a těším se na vás!
24.6: CESTOU LÁSKY, CESTOU SÍLY, CESTOU UZDRAVOVÁNÍ
Celodenní vycházka magickými místy síly začne na Pavím vrchu, odkud budeme příjemnou
trasou pokračovat na Dívčí hrady (zóna Vah), poté se přesuneme pěšky a přívozem na druhý
břeh a Vyšehrad v zóně Štíra. V případě příznivých klimatických podmínek můžeme
procházku zakončit koupáním ve Vltavě. Naše vnitřní práce bude zaměřena na citlivé
oblasti života: partnerství a sexualitu,na moudré zacházení s mužskou a ženskou energií.
Symbolicky i v realitě spojíme levý a pravý břeh řeky Vltavy a tím i naší intuitivní ženskou
a racionální mužskou stranu. Vědomé pobývání v těchto posvátných výjimečných místech s

podporou pražského Genia loci neboli Ducha místa může vnést více harmonie a vyrovnání
nejen do oblasti vztahů. Blahodárně může zapůsobit například na zdraví a na řešení situací,
sekterými dlouhodobě nemůžeme pohnout…
Sraz je v 10.00 na zastávce autobusu Santoška, u kostela (bus č. 137 jede z metra Anděl,
východ autobusové nádraží Na Knížecí).
Procházka trvá do večera, dle situace, počasí a nálady možno se odpojit dříve.Cena: 600
korun, platba na místě, (v ceně je výtisk horoskopu a astrologická mapa Prahy)S sebou: pití
a občerstvení . Oběd bude formou pikniku na Dívčích hradech.
Prosím, přihlaste se na procházku formou sms (603366249) nebo zprávou na fb, v níž
uveďte též své datum, místo a čas narození.
Díky moc a těším se na vás!
28.6: CESTOU VODY
Prožitková pouť zónou Štíra, podél Vltavy až na vrch Závist. Společně s šamanskou
umělkyní Evou Dušejovskou vás již po čtvrté povedeme proti proudu řeky, abychom se
společně vědomě energeticky očistili od celoročních nánosů, strachů a připoutaností a mohli
jasně zřít svou aktuální životní situaci...
Na cestě vody se budeme koupat ve Vltavě, budeme se léčit, pracovat a tvořit hlasem,
představivostí a využijeme aktuální astrologické konstelace a jejich projev v individuálním
horoskopu. Putování zakončíme ohněm na místě bývalého keltského hradiště. V závěru
cesty nás tedy čeká lehký výstup na vrch Závist.
Procházka probíhá již téměř tradičně ve vodním období Raka, tentokrát v momentě úplňku
Rak/Kozoroh, který mívá obzvláštní magickou sílu. Den úplňku nás inspiruje k naprosto
nepragmatickým činnostem, které však jsou blahodárné pro naše duševní a tím i fyzické
zdraví... Pojďme se tedy spolu uvolnit a nechat se vést, nahlédnout do svého nitra, spojit se s
vnitřním šamanem a léčitelem, tedy tím, kdo ví…
Sraz: 16.30 na zastávce Nádraží Modřany, projděte podchodem a najdete nás u řeky. Konec
vycházky bude mezi 21. a 22. hodinou, vrátit do Prahy se můžeme vláčkem ze zastávky
Praha-Zbraslav přímo pod vrchem Závist či autobusem 165.
S sebou: vodu, svačinu, semínka a oříšky pro skřítky(-:, chřestidla, tužku a sešit)
Cena: 500 korun (v ceně výtisk horoskopu s krátkou konzultací a astrologická mapa Prahy)
Platba na místě.
Přihlaste se,prosím, formou sms na tel.603366249,nebo zprávou na fb. Uveďte svá data
narození(datum, čas a místo), budete-li chtít též výtisk horoskopu. Těšíme se! Alita a Eva
Zobrazit míň

