Klic iz Zavidovićev (Bosna)
30. julij - 5. avgust
z Ano Pogačnik in Thomasom von Rottenburgom
(v Nemščini in Slovenščini)

Obstajajo kraji, ki igrajo neko posebno vlogo v kolektivnem dogajanu. In tak kraj je velika
kamnita krogla v Zavidovićih v Bosni - eden najmočnejših krajev, ki sva jih kdaj doživela.
Spada k pokrajini piramidnega kompleksa v Visokom (približno 1,5 h stran)
Ta kraj se naju je tako dotaknil, da sva že lani ponudila našo pomoč Suadu (lastniku kraja).
S skupino 35 ljudi smo podprli kraj na vseh različnih ravneh (od energetsko-duhovnega
oživljanja, izkopavanja do zbiranja smeti).
Skupno delovanje je bila nepozabna izkušnja za vse nas – predvsem kako smo bili skupaj kot skupina.
Lahko smo zaslutili/občutili/doživeli, kako bi lahko izgledala skupnost (in zlasti "biti skupaj") Nove
dobe. Bilo je preprosto čudežno!
Veliko darilo je že samo to, da smo lahko 5 dni na tem kraju!
In delo se tudi letos nadaljuje - kot izgleda, je Suad našel še eno kroglo in tam bomo
izkopali. Poleg tega je bilo v juniju hudo neurje, tako je veliko za očistit in na novo urediti.
Suad (lastnik kraja) je dejal: "Če ponovno pridete, potem bom najsrečnejši človek na svetu!"
In to tudi resno misli! Zelo se veseli!
S svojimi pomočniki bo zopet kuhal za nas in naredil vse, da se bomo dobro počutili!
Trenutno nas je v skupini okrog 25. Torej so še prosta mesta (max. je 35 oseb.
Tukaj pošiljava nekaj informacij za boljšo predstavo.
30. julija je predviden prihod in 5. avgusta odhod.
vsebina:
Ritem dela v prejšnjem letu se je dobro obnesel – dopoldne smo fizično delali, popoldne
pa smo si vzeli čas za notranje procese (z vodenimi meditacijami, bitji eteričnih olj in bitji
zodiaka). Vse skupaj je bila zelo močna kombinacija.
Obiskali bomo tudi druge kraje s kroglicami v Zavidovicih in Suad bi nas zelo rad peljal
en dan v nacionalni park Tajan (15 km od Zavidovicev). Obiskala bova park in se odločila,
če bi to res naredili...
Tukaj je nekaj praktičnih nasvetov:
prihod: lahko pridete s svojim avtom (morda se boste lahko povezali). Obstajajo avtobusne
linije (iz Nemčije, Avstrije - preko Slovenije) – izstopna postaja je v v Žepčah (Bosna) (le
kakih 15 minut od Zavidovičev). Let v Sarajevo za Slovence verjetno ni realna opcija…
nočitev:
Najenostavnejše in zagotovo najlepše je spati v svojem avtu ali šotoru direktno na kraju.
Obstajajo tuš in stranišča. Nočitev je zastonj.
Možnost je najeti šotor - za 3 € na noč.
In potem so še sobe najete v različnih hišah v Zavidovićih:
V sobi z 2-4 ležišči stane 10 € na dan / osebo

in v enoposteljni sobi je 15 € na dan
(obljubljeno je, da nam boso poiskali hiše blizu krogle)
Za prehrano (polni penzion) plačamo 15 € na dan / osebo.
Seminar je zastonj (to je najino darilo). Lansko leto pa smo zbirali 100 € (za Slovence 50 €)
/na osebo za celotno organizacijo, orodje in vse povprek, kar tam potrebujemo. Tudi letos
bi pri tem ostali.
Zaradi organizacije (koliko sob potrebujemo in koliko šotorov je treba najti) bi morala ČIM
PREJ vedeti vaše želje glede spanja (tudi če boste spali v svojem šotoru).
Pomembno bi bilo tudi kmalu vedeti kdo potrebuje prevoz z letališča v Sarajevu (tudi
KDAJ).
Prav tako bi bilo koristno vedeti, kdo pride z avtom in bi bil pripravljen voziti za skupino
v času našega druženja (kot skupina se ne bomo veliko vozili!!), da bi vedela, ali je
potrebno najeti dodatni avto za skupino in tudi da bi lahko pomagala pri povezovanju za
Toliko informacij za enkrat. Ko bova imela nadaljne informacije, se vam oglasiva.
Skupaj z Suadom se veselimo časa z vami vsemi pri največji kamniti krogli na svetu!
Se vidimo kmalu
srčno
Ana in Thomas

