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Pokud se chcete přihlásit ještě na tuto misi, tak buď až po návratu, 24.4. – Míňa Nosková
je na misi v Guatemale, nebo můžete rovnou kontaktovat naši průvodkyni Vlaďku
Naušová, tel. 776 823 938, mail: nausova@centrum.cz , které Vám zajistí ubytování.
Zatím je přihlášeno 60 lidí a je rezervován ještě jeden penzion, cca pro 15-20 lidí.
Děkujeme.

Milí přátelé,

jak z našeho plánu akcí víte, uskuteční se na přelomu dubna a května mise do oblasti Šumavy Kašperk a Obří hrad. V dalším textu se můžete seznámit s úplným programem této "domácí"
mise.

Přihlášky zasílejte na Míňu Noskovou, e-mail: demuza@seznam.cz , tel. 777 214872.
Ubytování bude zajištěno v několika penzionech. Prosím, abyste mi do přihlášky napsali, zda
pojedete autem nebo autobusem. Podle toho bude i rozděleno ubytování. Některá ubytování
jsou dostupná pouze autem. V penzionu Na Habeši si můžete dělat snídaně sami v kuchyňce.
Oběd bude společný v sobotu a možná i v neděli pro všechny v chatě Na Losenici, která je
hned pod Obřím hradem.

Program:
pátek 28.4. – příjezd na ubytování 16.-18.hod., 18.-19,30 večeře
sobota 29.4. – 7.30-8.30 – snídaně /tam, kde jste ubytováni/
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9.00 – odchod od chaty Na Losenici na Obří hrad / kam se dopraví ti, co bydlí v jiných
penzionech/, 10.-12. – meditace – otevření portálu keltské moudrosti

13-14,30 – oběd - chata Na Losenici pro všechny

15.hod. - společný odchod na soutok řeky Losenice a potoka – meditace s matkou Zemí, říšemi
a živly – přijetí darů z pokladnice Země

18.-19,30 – večeře v penzionech, kde jste ubytováni /z penzionu Na Habeši mohou večeřet v
chatě Na Losenici nebo si uvařit večeři vlastní/. Jídlo budu řešit po vašich přihláškách, po
rozdělení ubytování.

neděle 30.4. – 10.hod. – Hrad Kašperk – sraz na nádvoří – meditace

13.-14,30 – oběd – chata Na Losenici pro všechny

15. – odjezd nebo odchod ke Královskému kameni – meditace

18.-22. – sezení u ohně /opékání buřtů /, zpívání ad. – Čarodějnice

pondělí 1.5. – procházka po okolí /individuálně nebo společně dle domluvy/
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12.-13. – oběd v chatě Na Losenici a po obědě odjezd

Pro cesty v rámci meditací máme průvodkyni Vlaďku Naušovou, která byla na prohlídce a zná
místa. Vše se bude ještě ujasňovat dle vašich přihlášek. Vezměte si meditační podložku,
vhodné boty, nepromokavou bundu, deštník. Kdo hraje na nějaký nástroj /hlavně kytaru/, tak jej
vezměte a napište mi to.
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