8/11-DENNÍ SEMINÁŘ V ŘECKU – JIŽNÍ KRÉTA
Rodiště Dia – otce antických bohů. Nejjižnější kout Evropy, místo protkané historií. Země omývaná křišťálovými vodami
dvou moří – Krétským na severu a Libyjským na jihu – odpočívá pod sluncem, které tu září 3000 hodin ročně. Vdechuje vůni
oliv, vinic, úrodných polí. Ztrácí se mezi vrcholky hor, kaňony a jeskyněmi. Modlí se v horských kostelících a klášterech. Voní
pomerančovníky, tymiánem a divokými květy.
Příjemný rodinný hotel Porto Belissario se nachází na okraji malé vesničky Ferma, mezi Makris Yialos a Kutsunari. Od
Ierapetry ho dělí cca 17 km. Jeho bílé budovy jsou obklopeny bohatou zahradou plnou olivovníků, pomerančovníků,
granátových jabloní nebo fialových bugamvilií. K písčito-oblázkové přírodní pláži přímo pod hotelem vede asi 70 schodů.

29.9.-6.10.2021 nebo 29.9.-9.10.2021
Jižní Kréta – Ferma – hotel Porto Belissario

www.belissario.com

Mgr. Miloš Matula
www.milosmatula.cz
Každá cesta mimo náš domov nabízí možnost nadhledu a odstupu od stereotypů, ve kterých běžně žijeme.
Využijme zde na mystické Krétě tuto možnost a znásobme ji, potkáním se s tématy, které vám nabízíme:
Mgr. MILOŠ MATULA - témata z šamansko-ezoterické školy DUCHOVNÍ CESTA POKOJNÉHO BOJOVNÍKA
SVĚTLA: Duchovní cesta a transformace pro Nový věk. Karma a reinkarnace. Cykly v našem životě, Relaxace a
meditace. Energetická cvičení mysterijních chrámových škol starověkého Egypta. Léčení duchovním Světlem.
Čakry–energetická centra v našem těle–vylaďování. Muzikoterapie, colorterapie, mantry. Meditační návraty do
dětství, prenatálního období a minulých životů (pouze představení, reálné jen na seminářích školy)
Program semináře-prázdninového pobytu:
ranní rozcvičky, večerní přednášky a meditace, přes den volno – koupání a slunění, fakultativně: výlety,
individuální konzultace, léčení, apod. V případě zájmu meditace i přes den.
Cena zájezdu-semináře:

25.990 Kč/1.040 EUR/os v dvoulůžk. pokoji / 8 dnů, 30.490 Kč/1.220 EUR/os- v dvoulůžk.
pokoji / 11 dnů. Pojištění Komfort Plus Covid - dosp. osoba (11 dnů) 1 030,-Kč/42,-EUR/os
Příplatek za 1/1 pokoj: 9.390,-Kč / cca 376,- EUR
Povinné příplatky: pobytová taxa 1,5 € za pokoj/noc. Tato taxa je v Řecku zavedena od 1.1.2018 a je splatná v
hotovosti v místě pobytu. Ceny jsou závislé na kurzu CZK/EUR.
Odlet: Praha, Brno.
Kontakt a přihlášky:
Mgr.Miloš Matula-MM Production, PO BOX 285, 152 50 Praha 52
Telefon: 603 468 493, e-mail: milos.matula@mmproduction.cz www.milosmatula.cz

