Přihláška na 4-denní meditační kurz

8.-12. září (september) 2021

Vědomá Tvorba Svého Života
Místo konání je centrum Skalka22, adresa je Skalka u Doks č.22. Podrobná navigace a další
info o centru je na stránkách http://www.skalka22.cz/.
Kurz začíná ve středu srazem kolem 17:00 - 17:30 a ubytováním se. V případě dřívějšího
příjezdu si klidně v areálu můžete odložit zavazadla a projít se po okolí nebo posedět na zahradě či v
příjemné jídelně, ale není zaručeno, že se vám někdo bude během příprav věnovat. V 18:00 by měla být
připravena večeře a v 19:00 začínáme programem v přednáškové hale. Středeční večer je již
plnohodnotnou a důležitou součástí kurzu, naladění celé skupiny na společnou práci, není možné se
přidat později, ani druhý den ráno.

(omlouvám se, že je přihláška tak dlouhá, za ty roky se stále zvětšovala,
ale ušetří spousty mailů s dotazy):
Kurzovné a rezervace místa: 4.888 Kč vč. DPH (jsem plátcem DPH). Platba celé částky 4.888,- převodem
na číslo účtu 1158940013/0800 . Do názvu platby napište "Kurz osobního rozvoje" a variabilní
symbol si zvolte, použijte při platbě a napište ho zároveň dole do přihlášky pro snadnější dohledání
plateb.
Prosím abyste kurz nedávali nikomu darem, pokud po tom vysloveně netouží a nedohodli jste se na tom.
Je potřeba, aby tam byli pouze lidé, kteří se sami rozhodli a cítí nadšení se zúčastnit. Kurz je silně
transformativní, efektivní je to jen pro rozhodnuté a připravené.
Sleva pro páry není, jedna duše, jedno tělo = jedno plnohodnotné místo, nehledě na to, s kým se milujete
nebo žijete :-). Vysoce světelné nefyzické bytosti mají účast zdarma, počet míst neomezen.
Pro slovenské přátele: zahraniční platební info je:
Majitel účtu: Jaroslav Svoboda, Číslo účtu : 1158940013 / 0800 IBAN : CZ60 0800 0000 0011 5894 0013
BIC : GIBA CZPX
Potvrzením o zaplacení je už samotná transakce zaznamenaná na účtu, doklad do účetnictví pošleme mailem
(níže prosím vyplňte údaje pro doklad, pokud ho chcete).
Místo na kurzu je závazně rezervováno odesláním vyplněné přihlášky (mailem, stačí bez podpisu) a
zaplacením této částky na účet.

Storno podmínky: Částka je v plné míře vratná do 21.7.2021. Od 22.7.2021 dále už je celá částka
nevratná, protože kurzy je potřeba plnit dlouho předem, náhradníci pak zpravidla už mají jiný program,
plnění kurzu je uzavřeno a místo, které máte rezervováno, je jen vaše, ať už tam budete nebo nebudete.
Hlaste se tedy na kurz vědomě a zodpovědně. Stává se občas v týdnu těsně před kurzem, že někteří lidé svou
účast ruší, ale vyhrazujeme si právo tento předkurzový fenomén neřešit, neshánět náhradníky a svou energii
a pozornost zaměřit vstříc kvalitnímu kurzu a těm, kdo dorazí.
Počet míst na kurzu je limitovaný, ale dokud je termín stále vyhlášen na webu, pak místa ještě jsou. Po
naplnění to bude na webu ihned změněno. Pokud by více lidí naráz poslalo peníze při naplnění kapacity
kurzu, rozhoduje čas jejich připsání na účet, všem kdo se nevejdou bude částka obratem vrácena. Náhradníci
budou evidováni a případně osloveni do 21.7.2021 a pak, bude-li kurz naplněn, je vše definitivně uzavřeno
tak jak je.
Strava: se platí zvlášť, areál nám nepatří, pouze si prostory pro účely kurzu pronajímáme. Majitelka centra
Kamila obvykle vybírá peníze za stravu a ubytování při příjezdu nebo v neděli. Strava od našich vybraných a
osvědčených kuchařů je velmi chutná veganská (3x denně jídlo) v ceně 350 Kč osoba/den je vám
rezervována automaticky, nenapíšete-li jinak. Je vždy k dispozici i plně bezlepková verze, lze zajistit i
jiné speciální úpravy po předchozí dohodě (napište poznámku do přihlášky).
Ubytování: Pokoje vycházejí pro většinu lidí, pokud můžete, volte pokoj. Taktéž je možné zvolit spaní v
přednáškové hale ve vlastním spacáku, nebo venku ve stanu či obytném autě, s využitím toalet a sprch
centra. Ceny ubytování na Skalce22 pro rok 2020: ubytování 350,- pokoj v novém domě, 320,- pokoj v
hlavním domě (oba domy osoba/noc za postel v pokoji s povlečením), 200,- je osoba/noc ve velké hale na
matraci ve vlastním spacáku (ženy i muži - společné ubytování), 250,- je ubytování v malé hale (pouze
určené pro ženy) v hlavním domě v patře na matraci, ve vlastním spacáku. Stan nebo obytné auto 170,osoba/den. Předrezervovat lze níže v přihlášce pouze všeobecně "postel nebo hala" a majitelé centra vás
potom ubytují podle vašeho přání až na místě. Kdo přijede dříve, má větší možnost výběru pokoje a budovy.
Prosím naplánujte si za všech okolností ubytování pouze v areálu (nikoliv mimo, nelze ani dojíždět i
kdybyste to měli blízko), při tomto stylu práce s vnitřním přeprogramováním je důležité nemuset
nikam odcházet, není vhodné řídit auto, vracet se do svého domu, nebo komunikovat s jakýmikoliv
lidmi mimo kurz, ani s rodinou. Je třeba mít klidný čas v tyto dny pouze pro sebe, odříznout se na
chvíli od staré známé reality, aby mohla začít ta nová verze života, kvůli které jste na kurzu.
Do areálu z kapacitních důvodů není možné s sebou brát rodinné příslušníky ani jiné lidi neúčastnící se
kurzu, ani psy. Všichni tu máme veškeré živočichy i lidi rádi, ale nerušený průběh semináře, zvláště tohoto,
který je meditační, a spokojenost celé skupiny, je prioritou. Z podobného důvodu není ani možné brát s
sebou na tento typ kurzu děti. Děti od 15 let, touží-li po tom sami, se mohou přihlásit (s podporou rodičů) za
stejných podmínek jako dospělí. Kurz je vhodný pro věkovou kategorii 15 až 222 let. Jste-li starší, kurz
nepotřebujete.
S sebou si přivezte: Poznámkový sešit, psací potřeby, hygienické potřeby, pohodlné oblečení na sezení,
ležení, raději více variant, abyste mohli docílit příjemné teploty těla pro relaxaci a meditaci. Můžete si vzít

pro tyto účely i svou deku a polštář. Taktéž si vezměte oblečení na venkovní procházky, vhodné do terénu v
tomto ročním období. Pro pohyb v hale a jídelně (dvě různé budovy) si vezměte dvoje přezůvky! Na
meditace se může hodit šátek na oči. Přibalte si i váš oblíbený krystal nebo jiný kámen, který je vám
sympatický. A jednu svíčku, větší, stabilní, s talířkem nebo podložkou na vosk.
Další informace: Delší pauza na procházku po okolí bude každý den kolem oběda, v průběhu výuky budou
pravidelně kratší pauzy. Předem Vás též prosím, abyste nic na kurzu nenahrávali, vše je určeno pro "teď a
tady", společnou energii a přítomný okamžik skupiny. Taktéž vás prosím po dobu kurzu nepoužívat
mobilní telefony, přenosný internet, neřešit vnější svět. Důvodem je i mikrovlnné záření těchto
zařízení, které ztěžuje mozku jít hlouběji do meditativních stavů. Mikrovlny z mobilů a modemů mění
nevhodně frekvenci mozkových vln na mnoho hodin po každém ozáření, což komplikuje meditační
ponory, proto v areálu nebude wifi a vy jste žádáni žádné mikrovlnné zařízení nepouštět. Pokud by to
pro vás nebylo přijatelné, na kurz se prosím nehlašte, je to velmi důležité. Odesláním přihlášky s touto
mou prosbou/pravidlem plně souhlasíte. Detailněji vysvětlím na místě, hlašte se prosím jen pokud jste
s tímto ochotní počítat. Díky těmto pravidlům mohou být naše kurzy tak silné a efektivní. Děkuji.
===============================================================
Přihlášky vyřizuji jednou za několik dní v došlém pořadí, registraci na kurz potvrdím ve chvíli,
kdy dorazí vaše přihlašovací údaje a také platba. V tu chvíli je registrace závazná a kompletní, do té doby
vám na mail odepisovat nebudeme - potvrdíme jednorázově až vše najednou.
Můžete mi rovnou tykat, na každém kurzu se na tom stejně vždy dohodneme. Pokud mi budete
vykat, budu to respektovat a také vám budu vykat :-). Máte-li jakékoliv dotazy, napište mi je.
Jednoduché přihlášení - níže uvedený údajový odstavec nakopírujte do mailu a vyplňte,
nemusíte vůbec nic tisknout, skenovat ani podepisovat. A pošlete hned i platbu, až dojde, potvrdím.
Adresy pro zaslání údajů z přihlášky - použijte projistotu obě najednou:

ekozahrady@seznam.cz , j.svoboda@ekozahrady.com

Přihlašuji se na 4-denní meditační seberozvojový kurz
Vědomá Tvorba Svého Života v termínu: 8.-12.9. 2021
Jméno a příjmení:
Adresa ( ulice a č.p., PSČ, obec):
Tel.číslo:
E-mail:
Variabilní kód platby (jaký si sami vymyslíte):
Volba ubytování (postel na pokoji nebo na svém v hale):
Požaduji zaslat fakturu do účetnictví? (pokud ano, vypište zde své fakturační údaje)
Vaše případné poznámky, dotazy, stravovací omezení:

======================================================
Dotazník pro vás. Odpovězte si na něj sami sobě, nemusíte nám odpovědi posílat. Pokud však cítíte, že
je účinnější nám je napsat, udělejte to. My sami jsme si procházeli všemi těmito věcmi, pracujeme s
tím běžně na kurzech, považujeme za důležité dovolit si otevřeně vnímat svůj život, co chceme i co
nechceme. Nikoho nesoudíme, informace o vás nikomu jinému nesdělujeme.
Zamyšlení nad otázkami a odpověďmi dotazníku níže slouží pro vaše předpřipravení. Je to seberozvojový
kurz, zaměřený na vás, na vaše nitro. Takto se to už může začít "dít", otevírat, kurz už jakoby na energetické
rovině začal. Dejte si čas procítit si co vlastně chcete, po čem toužíte a co vás momentálně nejvíce tíží.
1) Co vám v životě dělá opravdu největší radost, když na to zaměříte pozornost (hobby, oblast, věc, vztah...)?
Věnujete se tomu plně, často, dovolujete si to?
2) Co máte pocit, že vás nejvíce brzdí ve vašem rozletu, v tvoření, v posunu vpřed (pokud něco)?
3) Kterou oblast svého života vnímáte jako skvěle fungující, a kterou jako nejméně fungující? (vztahy,
peníze, hojnost, pocit radosti, seberealizace, sebeláska, zdraví...).
4) Co vás úplně (ale úplně úplně úplně ze všeho) nejvíce motivuje k přihlášení se na tento kurz? Co od toho
konkrétně očekáváte za pokrok ve tvoření své reality?
(odpovědi nám nemusíte psát, ale je velmi užitečné napsat si je sami pro sebe - uvidíte proč, když to uděláte změny se mohou začít dít dříve a snadněji, když jste sami k sobě otevření a můžete jasněji zaměřit své
touhy).

