Jacqueline Maria Longstaff
Léčení vztahů mezi mužem a ženou – II. část

POSVÁTNÉ MILOVÁNÍ
Skalka u Doks 19. – 22.6. 2014, od čtvrtka do neděle.
Milí přátelé,
s radostí Vás zveme na další setkání s Jacqueline Maria Longstaff, které bude
pokračováním předešleho semináře: Od hlubokých zranění k soucítění - „Léčení vztahu mezi
mužem a ženou napříč časem – I.část.“
Tentokrát bude práce Jacqueline zaměřena na hlubší témata osvobozující muže a ženy od
pocitů viny a zranění z minulých vztahů, které máme uloženy v nevědomí a komplikují tak
naše současné vztahy. Posvátné milování je léčivý proces, který pomáhá partnery harmonicky
propojit. Součástí setkání bude také satsang, kde budou zodpovězeny všechny vaše dotazy.
Budeme společně zpívat mantry, tančit a meditovat, na závěr se sejdeme u očistného ohně. Po
dobu semináře je doporučeno i pro páry zůstat v tichu. V prostorách centra je během semináře
zakázáno kouřit, to je možné jen na vyhrazených místech.
Seminář je vhodný pro páry i jednotlivce.
POZOR ! Informace pro ty z vás, kteří se neúčastnili první části (minulý rok v květnu).
Jacqueline vám navrhuje přijet na seminář ve čtvrtek dříve - na 13h., aby vám potřebné
informace mohla doplnit. Seznámíte se s příběhy, které vás vezmou na cestu naší kolektivní
minulostí, cestu dávnými civilizacemi Lemurie, Atlantidy a Egypta. Tyto příběhy nabízejí
možnost hlubokého porozumění a léčení prastarých rozporů mezi mužem a ženou – to bude
skupina A. Cena tohoto doplňjícího 3h programu je dobrovolná, formou příspěvku na ashram
v Indii. Pro lepší orientaci, při registraci prosím uvádějte u svého jména zn.: skupina A.
Ostatní účastníci – skupina B - budou mít registraci až na 17h.
Poté se budeme moci všichni společně vydat na další cestu, která nese název:

Léčení vztahů mezi mužem a ženou – II. část: POSVÁTNÉ MILOVÁNÍ
Místo konání: Centrum osobního rozvoje Skalka u Doks - www.skalka22.cz

Ubytování: 1/ pokoje – omezený počet 12 lůžek – nutné domluvit s Martou
2/ meditační hala na místních matracích ve vlastním spacáku
Strava: plná vegetariánská penze
Překlad z angličtiny do češtiny zajištěn.
Cena programu na 3 dny: 3500,- Kč program, + 870,- Kč strava, + 510,-Kč ubytování
v meditační hale na matracích ve vlastním spacáku + 320,- Kč pronájem meditační haly na
3dny. Celková cena je 5.200,-Kč.
Pro ty, co budou na pokojích bude celková cena 5.500,-Kč.
Registrace: přihlášku se svým jménem, telefonním číslem a označením skupina A nebo sk.:B
zasílejte prosím na emailovou adresu:
marta.m@seznam.cz.
Přihláška se stává závaznou zaplacením nevratné zálohy 1.000,- Kč na
č. ú.: 191906277/0600 do zprávy pro příjemce napište “Jacqueline”
zálohu je nutné zaplatit nejpozději do 30.dubna 2014 !!!
Doplatek: se bude vybírat na místě, před začátkem semináře.
Nezapomeňte si tedy, prosím, vzít s sebou doklad o zaplacení zálohy.
Co s sebou:
Spacák pro ty, co spí v meditárně. Malá meditárna je určena pouze pro ženy, velká meditárna
pro muže i ženy. Místní matrace jsou k dispozici.
Volné, pohodlné oblečení dovnitř i na ven – budeme meditovat i tančit.
Přezůvky – dovnitř (i ven - vhodné na přesun mezi budouvou a meditační halou.
Poznámkový blok, psací potřeby.
Instrukce pro příjezd ve čtvrtek:
SKUPINA A/
13h příjezd a registrace pouze pro ty, kteří se neúčastnili minulého seminaře a potřebují
doplnit potřebné informace k pochopení a navázaní na program tohoto víkendu.
13,30h – 16.30h program pro skupinu A/ :
Léčení vztahu mezi mužem a ženou napříč časem – I.část: Od hlubokých zranění k soucitu.
SKUPINA B/
17h příjezd a registrace pro ty, kteří se již účastnili minulého semináře
18 h večeře
19 – 21 program pro všechny
Předpokládaný konec semináře bude v neděli kolem 16h.
Těšíme se na Vás,
Jacquelin, Jaro a Marta
V případě dotazů se obracejte na Martu tel.: 777 151 606 nebo email: marta.m@seznam.cz
Jacqueline M. Longstaff (Dánsko)
byla dlouholetou následovnicí indického učitele Osha. Má svůj ashram “Singing Heart” v
jižní Indii, v blízkosti posvátné hory Arunačaly. Cestuje po Evropě, severní Americe a
Austrálii a vede semináře, meditační setkání a satsangy. Napsala šest knížek, mimo jiné na
témata vědomé partnerství, manipulace kolektivního vědomí, vědomé rození a umírání. V
posledních letech se věnuje realizaci své vize “Cosmic Airport”, zaměřené na vědomé rození
a umírání a bytí v přítomnosti. Více o Jacqueline a její práci se dozvíte na
www.cosmicairport.com

