VISION QUEST
Pro ty, kteří dosud nemají osobní zkušenost s Vision Quest bych chtěla uvést, že se jedná o rituál
známý z různých tradic přírodních národů po celém světě.
Často se konal a dodnes koná jako rituál vstupu do dospělosti.
V naší kultuře něco takového chybí a proto nám jeho absolvování může hodně dát.
Hlavním účelem, proč chodíme na VQ je hledání životní vize, propojení se se sebou, s přírodou,
nacházení svého propojení s vesmírem atd. Proto se na VQ chodí vícekrát, avšak není třeba to
dopředu plánovat.
Proces hledání Vize nám může přinést:
- dovršení starého cyklu života
- průchod/přechod skrze práh neznáma a návrat jako znovuzrozená bytost.
Struktura této akce je následující:
po přípravě a očistném rituálu v indiánské potní chýši strávíme 3 dny a noci pod dohledem šamana
každý na svém vlastním místě v lese. Jde o to setrvat a rozjímat v klidu, tichu a modlitbách na jednom
místě bez jídla, pití, pokud možno i spánku, s omezenou výbavou. Do lesa si bereme jen ty věci, které
nám zajistí zůstat po celou v lese v teple a v suchu.
Toto nastavení umožní odlehčení těla a nalezení a přijmutí vize. Po návratu nás čeká integrace zážitků
za účasti šamana a celé skupiny pomocníků.
Vision Quest se pro vás může stát jedinečným zážitkem pro osobní a duchovní růst a začíná už
rozhodnutím o tom, že se ho chcete účastnit.
Je třeba, abyste se přihlásili co nejdříve – nejlépe do 28. 2., protože součástí Vision Questu je také
dlouhodobá příprava, jejíž součástí bude:
- měsíc před akcí sexuální abstinence
- 1 den v týdnu půst
- meditace
- dopis o záměru
- příprava modlitebních váčků s tabákem pro vaši ochranu (bude popsáno v samostatném návodu)
Důležitá je také podpora pomocníků v týmu, kteří zůstávají v základním táboře – udržují posvátný oheň
a spojení s hledajícími. Pokud chcete být součástí tohoto procesu a necítíte se v této chvíli přímo na
Vision Quest, je to pro vás dobrá příležitost, jak být u toho.

Informace k lektorovi:
Jorge Redtail Hawk Arenivar (USA) je šaman, který vyučuje a předává
spiritualitu původních indiánských národů - Lakotů. Hovoří anglicky a jeho
seminář bude tlumočen zkušeným tlumočníkem, se kterým spolupracuje od
té doby, co do Čech jezdí.
Jorge je bioenergetický terapeut, učitel a vedoucí ceremonií, jehož poslání
vychází z Mitakuye Oyason, což znamená „harmonii ve všech mých
vztazích“. Pracuje na uskutečnění své vize přinést Světlo do našeho světa.
Pomáhá lidem v jejich práci tím, že pozvedává jejich úroveň vědomí a vnitřní
pozornost, posiluje potřebu být v přítomnosti a vede je k tomu, aby byli v
dobrých vztazích se sebou a lidmi kolem sebe.

Termín 14.-19.5. 2013
Předběžná cena pro účastníky Vision Questu 1500Kč + 300USD
Předběžná cena pro pomocníky 1150Kč
Místo - údolí řeky Střely - ještě upřesníme přihlášeným.
Počet míst je omezen na 10 účastníků Vision Questu a 10 pomocníků
Pro přihlášení mi prosím nejdříve napište na tento mail a vyčkejte mé odpovědi, zda je skutečně ještě
volné místo a teprve pak uhraďte nevratnou zálohu 1000Kč na účet číslo 35-27380277/0100 u
Komerční Banky.
Při zadávání platby do zprávy pro příjemce uveďte: VAŠE JMÉNO-VQ.
Jakmile platba dorazí, vyrozumím Vás obratem o jejím přijmutí a pevné rezervaci místa.
Na účet je samozřejmě možné zaplatit též plnou výši kurzovného, částku, která je uvedena v USD a
která odpovídá 6000,-Kč, můžete zaslat také a my provedeme výměnu a Jorgemu vše předáme.
V případě, že zjistíte, že se na akci nemůžete dostavit, kontaktujte mě prosím co nejdříve, abych mohla
oslovit náhradníky.
Po naplnění můžete být ještě zařazeni mezi náhradníky.
Dva měsíce před VQ Vám zašlu další podrobné informace k přípravě.
Zajímavý článek o VQ http://www.neosaman.cz/2012/vision-quest-silna-tradice-prirodnich-narodu/
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