Atsakies no prāta, domājoša prozā;
Modini prātu, domājošu dzejā.
Atliec malā visas zināšanas siloģismā;
Ļauj dziesmām kļūt par savu dzīves veidu.
Virzies no intelekta uz intuīciju,
No prāta uz sirdi,
Jo sirds ir tuvāk noslēpumam.
/Ošo/

SAULLĒKTS LABIRINTĀ !
31.maijā Drustos
Visiem mūsu draugiem, sirds cilvēkiem, tuvo un tālo ceļojumu dalībniekiem !
Aicinām pievienoties un piedalīties ceļojumā uz vietu,
ko mēdz dēvēt par LABIRINTU.
Tas ir kalns pie Drustiem, kurā cilvēku iemīta taka spirālveidīgi apvij kalna virsotni.
Te katram ir iespēja
• nokļūt savu izdzīvoto un nepaveikto ceļu labirintos, lai mēģinātu izkļūt no kāda
strupceļa vai atraisīt kādu pagātnē cieši savilkto mezglu
• savās sajūtās un domās palūgt kādam piedošanu vai kādam novēlēt to, kas sen nav
pateikts
• ieskatīties savos tuvākos plānos un vēlmēs un nostiprināt tās vēlmes, kuras
“ikdienas” ritmā skrienot ir tikai “gaisa pilis”.
• sajust pavisam kaut ko citu, tikai pašam sev piederīgo un sevī atpazīstamo
Programmā
• piektdiena 30.05. līdz plkst. 19.00 ierašanās viesu mājā “Pļavnas” Drustos
• 19.00 sarunas par dzīvi
• ~ 21.00 vakara tēja, iepazīšanās un kopīga sadziedāšanās
• ~ 00.00 naktsmiers vai zvaigžņotās debess vērošana
• sestdiena 31.05.plkst. 4.00 dodamies uz kalnu
• ~ 4.50 Saullēkts Labirintā
• brokastis viesu mājā
• mājupceļš
Nakšņošana: viesu mājā “Pļavnas” skaistā vietā. Gultas vietas istabās pa 2-3-4 cilvēki. Ir gultas
veļa. Ir duša, WC. Mūsu rīcībā būs virtuve, kur pašiem gatavot.
Kā atrast viesu mājas “Pļavnas”: no Rīgas pa Pleskavas šoseju jābrauc līdz pagriezienam ar
norādi “Launkalne” (10 km pirms Smiltenes krustojuma), tad 12 km Drustu virzienā. 3 km
pirms Drustiem nepalaidiet garām pagriezienu pa labi uz viesu mājām (ir norāde!), tad vēl
jābrauc aptuveni 1 km. Skatīt karti pielikumā.
Apģērbs: ērti apavi un laika apstākļiem piemērots apģērbs iešanai Labirintā
Līdzi ņemiet: uzkodas vakariņām, brokastīm. Tēju uzvārīsim uz vietas.
Transports: personīgās mašīnas mazās kompānijās. Savā starpā sazinieties un saplānojiet, kas
ar ko kopā dosies ceļā. Ja nav neviena, ar ko apvienoties, zvaniet mums.
Izmaksas: Ls 10 / pers.
Iepriekšējā pieteikšanās ļoti vēlama, jo gultu skaits viesu mājā ir ierobežots. Tiem, kas
pieteiksies pēdējā brīdī, būs jānakšņo uz matračiem.
Eko Centrs “3 Saules”
29169605 (Zina), 29138161 (Ints)
e-pasts: zina@impro.lv, ints@impro.lv

