
Přihlášky

Doporučujeme přihlásit se včas, počet účastníků je 
omezený.

Informace a přihlášky:
Andrea Borsuková
Tel. +42 608 603 034
e-mail: andrea.borsukova@centrum.cz
www.pritomnyokamzik.com
www.gaia-satsang.com

Po přihlášení obdržíte e-mailem nebo sms potvrzení 
s číslem konta.
Záloha činí 1.300 Kč/50 EUR. Zbytek na místě 
v hotovosti.
Při odhlášení do 1.7.2022 se strhává storno poplatek 
20 EUR.
U pozdějšího storna se záloha nevrací.
U storna po 9.7.2022 je nutné zaplatit plnou cenu 
včetně pobytu.
Příchod plateb na konto určuje pořadí přání ohledně 
ubytování.

Přivezte si prosím (pokud možno):
Pohodlné oblečení
Ponožky nebo domácí obuv
1 – 2 deky
Baterku
Lahev na pití

Dům „Slunce v duši“

Naše centrum najdete v hraničním pásmu 
jihozápadních Čech, v malebné krajině Chodska, 
uprostřed nádherného zalesněného pahorku Českého
Lesa.

Má dvě velké seminární místnosti a poměr 
cena/výkon je velmi dobrý.

Prosím přivezte si vlastní povlečení a ručníky!

Letní retreat 31.7. - 7.8. 2022
V němčině se slovenským překladem

Začátek: neděle v 18:45 hod.
Konec: neděle cca 14:00 hod.
Prezentace v neděli 16:00 – 18:00 hod.

Cena retreatu 5.250 Kč/cca 215 EUR

Cena za ubytování za den/osobu: 900 Kč/37
EUR

Ubytování v 1-, 2- nebo vícelůžkových pokojích
Nelze zaručit ubytování v jednolůžkovém nebo 
dvoulůžkovém pokoji
Lze spát i ve stanu

Prosím přivezte si vlastní povlečení a ručníky!

Místo:
Centrum U Honesa 
Nová Pasečnice 21
Domažlice 34401

    

Letní retreat
v Čechách

Meditace, klid, léčení a objasňující
rozhovory

31.7. - 7.8.2022

Centrum U Honesa
Nová Pasečnice 21 

www.gaia-satsang.com

mailto:andrea.borsukova@centrum.cz
http://www.gaia-satsang.com/
http://www.pritomnyokamzik.com/


Obsah semináře
Cílem semináře je zažít vnitřní mír, léčení, kvalitu 
života, radost ze života, hloubku a spojení s tělem, 
jemnohmotnost a  především konečně podstatu.
Celý člověk se může cítit bezpečně. Hledání něčeho 
lepšího v budoucnosti může skončit a v celém 
organizmu se může etablovat mír.

Tichý retreat
Celý seminář se koná v prostředí meditativního ticha
a poskytuje příležitost si vše prohloubit a užít.

Esence
To podstatné je neustále přítomné. Když k němu 
tady a teď máme vědomý přístup, jsme naplněni, 
silní a v míru.

Esenciální léčení
Tato Gaiou vyvinutá léčivá metoda nesmírně 
hluboce uvolňuje, a tím nově uspořádává nervový 
systém a podvědomí. Podvědomé vzorce, které ti 
brání být tělesně nebo mentálně zdravý, mohou být 
lehce rozpoznané a rozpuštěné.

Satsang
Gaia Michael Zipf na těchto setkáních ukazuje jasně 
a jednoduše, jak lze zažít realizaci či osvobození 
přímo tady a teď, bez nutnosti obtížného učení nebo 
náročných cvičení, které by vyžadovaly oddanost a 
disciplínu. Tento proces podporují znalosti z NARM
a somatického prožívání. V Tady a Teď už většina 
strategií na přežití není zapotřebí. Integrace, stabilita
a zdravé nastavení se tak mohou stát přímým 
prožitkem. 

Somatické prožívání a NARM
nabízejí možnost pracovat s traumatickými prožitky 
velmi opatrně, přesto úspěšně na hluboké úrovni. 
Hluboce ukotvené následky traumat se mohou 
krásně rozpustit, což je možné pozorovat z léčivé 
reakce těla.

Být v přítmnost člověka, ktrý je duchem 
osvobozen, tě může podpořit v tm, zpozorovat 
omezující bolestné vzorce, rozpustt identfkaci 
s nimi a zažít sám sebe jako svobodného, tchého a 
míruplného. 

Na Satsangu se setkáváme, abychom věnovali 
pozornost PODSTATĚ. Podstata je t, co 
SKUTEČNĚ jsi. Při tmt poznání může nastat
osvobození od nepříjemných vzorců. 

Na rozdíl od jiných učitlů nedualit klade Gaia 
během Satsangu důraz na prožitky těla 
(somatcky), společně s pocit a emocemi. Tak se 
každý může přes svůj nervový systém naučit cítt 
se stále jistěji, a tím se uvolňovat stále hlouběji.
Užívat si t je stále snazší a člověk znovu objevuje 
svou sebedůvěru.

Somatcké vědomí znamená tělesné uvědomění. 
V našem těle jsou uložené příběhy celého našeho 
života. Skutčný poklad informací. Gaia každého 
podpoří, aby mohl mít k těmt informacím 
tělesného vědomí přístup a mohl je využít. Nauč 
se nechat za sebou krize a s novým nastavením 
života se stát pozitvním přínosem pro všechny 
lidi, ktré potkáš. Naše společnost t potřebuje. 
Slyšíš t volání?                

Der Seminarleiter

   
Gaia Michal Zipf
Kouč vědomí a léčitel
Tel. 0177 – 355 71 44
Skype: gaia-satsang.com
www.gaia-satsang.com
www.essenzheilung.de
gaia@gaia-satsang.com

Od roku 1995 pracuje Gaia Michael Zipf v mnoha 
zemích s lidmi, kteří se obzvláště zajímají o léčení, 
osvobození a spirituální probuzení. Nabízí podívat se za 
to obvyklé a tím přímo zažít léčení. Účastníci jeho 
setkání si na něm obzvláště cení láskyplné jasnosti a 
jednoduchosti, zbavené jakékoliv pýchy Mistra či Gurua.

Individuální setkání s Gaiou

lze domluvit přímo na místě, ale i předem telefonicky či 
e-mailem, protože dle zkušeností bývají individuální 
setkání rychle zarezervovaná. Cena dle domluvy. 
Honorář za ně není zahrnut v ceně retreatu.
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