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PROVENCE - po stopách Márie Magdalény 

(Francúzsko)	


Pozývame Vás na Púť po stopách Márie Magdalény, posvätnej nevesty Ježíša a 
jeho vernej následovníčky, ku znovuzrodeniu posvätnej ženskosti. Pôjdeme do 
južného Francúzska do oblasti Provence: Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-

Maximin, La Sainte Baume,  Aix-en-Provence, azúrové pobrežie až do 
primorského mestečka Cassis. Na týchto nádherných miestach nás pozostatky 

gnostickej tradície obklopujú na každom kroku...	


Termín: 10. 6. – 17. 6. 2019	

V nádhernych bielych horách Provensálska obklopených kvitnúcimi kvetmi 

levandule začneme cestu návratu k sebe ako k žene. Tu je začiatok púte k sebe a k 
bohyni v každej z nás. Je to proces uzdravovania ženstva a znovunájdenie cesty k 

sebe samej. Je to návrat ženy a ženskosti do našich životov, do našich sŕc a 
domovov. Provence je miesto s neuveriteľne ženskou energiou, ktoré dokáže každú 

ženu viest hlboko do jej vlastného vnútra a spojenia so sebou samou.	


Mária Magdaléna predstavuje archatyp celistvosti ženy a učí nás milovať 
bezpodmienečnou láskou. Učí nás, aby sme nerozdelovali svet na “dobro” a “zlo”, 
ale aby sme aj tienisté stránky prijali s láskou a tak im dali svetlo a lásku na 
transformáciu. Cesta za Máriou Magdalénou je cestou k sebe samej, k posilneniu 
sebadôvery a nasledovanie vlastnej intuície. Je to cesta ženy, ktorá nasleduje svoj 
vnútorný hlas a vydá sa na cestu za pravdou a skutočnou láskou. Tak ako Mária 
Magdaléna, ktorá nám dáva dar BEZPODMIENEČNEJ LÁSKY.  



Opäť prichádza doba, kedy ženská energia na celej planéte stúpa. Veci, ktoré boli pre 
ženy stratené, môžu byť znovu objavené. Treba nechať prebudiť ženské mystéria, 
vynášať na svetlo dary a poklady: lásku, súcit, intuíciu, emócie...	


Ponúkame Vám ženský druh púte, ktorá bude spojená s objavovaním krásy v nás aj 
okolo nás. Mária Magdaléna je bohatá a krásna. Aj my si našu púť užijeme nádherne 
žensky. Budeme úctievať našu ženskosť a jedinečnosť. Dáme si čas a priestor, aby sme 
si užili krásu Provence, krásnu ženskú vibráciu Zeme týchto miest, ale aj svoju vlastnú 
krásu. Budeme sa hýčkať a rozmaznávať, spoločne zdielať naše príbehy a podporovať 
sa v objavení lásky k sebe samej. Pozrieme sa aj na tienisté stránky, aby sme ich mohli 



prijať a transformovať. Podporíme sa vzájomne na ceste prijatia seba samej a svojej 
ženskosti. Celú púť zakončíme spoločným rituálom.  !
Už samotným pobytom na týchto krásnych miestach sa otvárajú liečivé a tvorivé 
schopnosti. Tento proces ešte podporíme rituálmi a vzájomnou podporou v ženskom 
kruhu. Na týchto posvätných miestach sa budeme môcť navrátiť k sebe, poznať svoju 
skutočnú vnútornú podstatu a uvedomiť si, čo je skutočne dôležité.         
 
Súčasťou programu bude niekoľko výletov na posvätné miesta, kde si urobíme 
jednoduché rituály očisty, harmonizácie a napojenia na energiu krajiny. Účasť na 
rituáloch je dobrovoľná a ak budete mať záujem tráviť čas podľa vlastných predstáv 
tak Vaše prianie bude respektované.  	


 
V Provence navštívime:	


Saintes-Maries-de-la-Mer  príjemná rybárska dedinka a miesto, kde sa vylodila Mária 
Magdaléna. Posvätné miesto mnohých kultúr. Je tu aj kostol Sv. Sáry.	

 
Saint-Maximin – Bazilika Sv. Márie Magdalény s nádhernou ženskou energiou	


La Sainte Baume – jaskyňa, kde Mária Magdaléna strávila posledných 30 rokov života	


Posvätný prameň Nans le Pins	


Aix-en-Provence - typické provensálske mestečko s príjemnými kaviarnami, trhmi a 
reštauráciami	


Gog a Magog - 1000 ročné Duby	


Cassis - malebné prímorské mestečko, kúpanie a krásne azurové pobrežie, historické 
provensálske dedinky a miestne trhy s voňavými prírodnými mydielkami.	


Okrem toho pôjdeme na výlety do okolitých malebných dediniek a navštívime legendárne 
francúzske trhy (syr, levandula, mydlá, olejíčky....)	


Súčasťou programu bude v prípade záujmu aj návšteva Rodinného Chateau s 
degustáciou vín.        	


Cena je rozdelená na dve časti: 	


Lektorné a vedenie skupiny v sume 100 EUR zahrňuje: organizáciu pobytu, 
sprevádzanie skupiny po celý čas pobytu a na výletoch do okolia, ranné a večerné 
cvičenie, meditácie, prednášky, zdielania v ženskom kruhu a rituály na silových 
miestach.	




V prípade záujmu ponúkame záujemcom pomoc pri vybavení ubytovania v 
nádhernej provensalskej vile, transfer z letiska v Nice a späť, zabezpečenie prenájmu 
auta počas celého pobytu a na výlety do okolia. Približná cena je 480 EUR.	


Stravu počas pobytu si každá zabezpečuje sama a dopravu z Prahy do Marseille 
budeme v prípade záujmu zabezpečovať cez Cestovnú Agentúru, ktorá tiež v prípade 
záujmu vybaví cestovné poistenie a poistenie storna letenky. 	


Rezervácia je platná po zaplatení zálohy 200 EUR. Počet miest max. 18 osôb. 	


Zálohu prosím poslať na Slovensku na účet: 0170054685/0900, IBAN: 
SK5909000000000170054685, VS= dátum narodenia, správa pre príjemcu vaše 
meno+ Provence 2019	


Ubytovanie: krásna, čistá a útulná vila v provensálskom štýle, so záhradou a 
bazénom, k dispozícii kuchyňa, spoločná obývačka, možnosť posedenia alebo 
cvičenia na záhrade. 	


Celým pobytom vás budú sprevádzať: Andrea Sobotová a Lilia Khousnoutdinová.	


!
Prihlášky a bližšie informácie: Andrea: +421 903 425 888, andrea@livingart.sk	


!!
Milovaná Mária Magdaléna.. S láskou v srdci prijímam tvoje učenie. Puto z dávnych 
vekov, ktoré ako červená niť našich príbehov vedie smerom k tebe. S vďakou v duši 
prijímam všetky tvoje nádherné energie.  Láska, ktorá  prúdi od teba je v srdciach 

mnohých žien na celom svete. Cítim, že je to časť mojej cesty. Za všetko Ti žehnám a 
ďakujem. Buď nám prosím sprievodkyňou na tejto ceste objavovania ženy a bohyne v 

nás.	
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Ubytovanie: krásna, čistá a útulná vila v provensálskom štýle, so záhradou a 
bazénom, k dispozícii kuchyňa, spoločná obývačka, možnosť posedenia alebo 
cvičenia na záhrade. 	
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V Provence navštívime:	


Saintes-Maries-de-la-Mer  príjemná rybárska dedinka a miesto, kde sa vylodila Mária 
Magdaléna. Posvätné miesto mnohých kultúr. Kostol Sv. Sáry.  

!
Saint-Maximin – Bazilika Sv. Márie Magdalény s nádhernou ženskou energiou	


La Sainte Baume – jaskyňa, kde Mária Magdaléna strávila posledných 30 rokov života	




Posvätný prameň Nans le Pins a les kde su 1000 ročné duby Gog a Magog	


Aix-en-Provence - typické provensálske mestečko	


Cassis - malebné 
prímorské mestečko a krásne azurové pobrežie a 
historické provensálske dedinky.	


!
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Okrem toho navštívime legendárne francúzske trhy (syr, levandula, mydlá, olejíčky....)	


!
Návšteva Chateau s degustáciou vín.	



