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PÁTEK 19:00 3hodiny Guy Barrington Ecstatic Dance Journey
Taneční cesta je prostředkem, který nás dovede z

limitující perspektivy vnímání do rozšířeného uvědomění,
vnímání harmonie a prožívání života v lásce.

SOBOTA 11:00 90 min Guy Barrington Cesta Tančícího Srdce
Taneční cesta, která Tě přivede do plného propojení se

sebou samým, se svým potenciálem a v radosti se
setkáš s ostatními srdci, která tančí.

SOBOTA 11:00 60 min Monika Slabá Joga pro všechny úrovně pokročilosti
Jóga pro všechny úrovně pokročilosti s příjemnou

relaxací na závěr

SOBOTA 14:30 120 min Kami Květinová Dialog v pohybu

Unikátní pohybový a taneční workshop pro muže a ženy /
otevřené párům i nepárům / všem, kteří chtějí

prozkoumat pohyb a improvizaci ve dvou bez jakýkoliv
předchozích zkušeností.

SOBOTA 14:30 90 min Kristina Rumlová Kvantový koučink
Přijďte si vyzkoušet na vlastní kůži koučink, při kterém

nebudeme zapojovat jen vědomou mysl, ale využijeme i
potenciálu podvědomí a síly kvantování.

SOBOTA 15:00 90 min Ika & Komoň Láskyplné partnerství

Prostor pro páry, který nabízí prohloubení vzájemného
sladění a láskyplného sdílení sebe samých v rámci

vztahu skrze sdílení ze srdce a jednoduchá partnerská
cvičení.

SOBOTA 16:00 150 min Freyja
Tvořivé srdce 

Malování s hlubinnou imaginací
Spojíme sa s našimi vnútornými sprievodcami. ktorí nám

ukážu ako kráčať po ceste tvorivosti.

SOBOTA 16:30 120 min Laďka Rosíková SWEAT - Tanec 5rytmů
Laďka vás provede 5rytmovou taneční vlnou - skrze
rytmus Plynutí, Staccata, Chaosu, Lyriky až do Klidu.



SOBOTA 17:00 45 min Christian Hoh Ecstatic chakra breathing
Enjoy this transformative body work with Christian and

Mozart beats on 432hz.

SOBOTA 19:00 4+ URBAN OASIS PARTY   

SOBOTA   Guy Barrington Devantra Dance

Během naší taneční cesty budeme objevovat vlastní
autenticitu propojení se sebou samými a přineseme

uvolnění a očistnou práci pro odstranění překážek mezi
námi a naší vlastní přímou intimní zkušeností života

SOBOTA   Různí průvodci Zpěv manter
Společný zpěv manter povznese roztančená čela do

širšího propojení s tím co nás spojuje

SOBOTA   Dáša Zvolánková Harmonizační zvuková lázeň
Vibrace nástrojů navozují zklidnění, uvolnění a

harmonizaci lidského těla na všech jeho úrovních,
vyladění našeho duchovně energetického systému.

      

SOBOTA 11:00 60 min Petr Douša Život v komunitě na vlastní kůži
Potvrdilo se mi, že komunitní život je prospěšný pro lidi i

planetu a chci ho rozvíjet i dále. Přijďte si o tom
popovídat.

SOBOTA 15:00 60 min
Petr Gottwald / Sibiřský

šaman
Bílé cesty Sdílení o cestách k Polárnímu kruhu se psím spřežením

SOBOTA 16:30 90 min Michael Asaan Vítek
Pataňdžaliho královská jóga a hathajógová

sestava podle Sri Swami Satchidanandy
 

PŘEDNÁŠKY
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Neděle 10:30 120 min Kami Květinová Probuď v sobě tanečnici
Workshop bude zaměřen na propojení intuitivního

pohybu a techniky pohybu.

Neděle 10:30 90 min Zdeněk Vencl Haka - Síla v Tobě
Jsi ta Síla, jsi Život! Jsi nekonečný Klid....takovou hakou

Vás provedu.

Neděle 10:30 90 min Jan Šilar Práce s dechem: SOMA Dech
Zážitkový seminář po kterém lépe pochopíš proč dýcháš,
jak můžeš dýchat lépe a co přesně pro to musíš udělat.

Neděle 10:30 60 min Lucie Vlasáková Sám sobě Guru
Meditace - naučím Vás jak sami sobě Pomáhat, jak se

sami léčit a uzdravovat

Neděle 13:30 90 min
Václav Kocan +

Pavlusha Šafrdová
Wim & Dance

Oživíme své tělo vědomým dechem, propojíme se
tancem - společně se dotkneme hlubin a vzlétneme do

extatických výšin.

Neděle 13:30 60 min Silvia Soláriková Preskúmaj svoje tiene
Na mojom workshope spoznaj, čo, či kto Ti stoji

momentálne v ceste, aby si mohol /mohla využívať plne
svoj potenciál. Prežitková energetická cesta

Neděle 14:30 60 min Alena Rmoutilová Výroba lapače snů V tvořivosti a hravosti dotknout se moudrosti svých snů...

Neděle 16:30  
Guy Barrington &

Zdeněk Vencl
Závěrečná taneční cesta a slavnostní

ukončení Oázy

V tanci se propojíme jako jedno společenství, jeden
kmen a vyjádříme vděčnost za spolu-bytí a spollu-

tvoření. Oslavíme Život.

WORKSHOP



      

NEDĚLE 15:00 60 min Lenka Procházková Vědomý porod
Osobní příběh o vědomém porodu. Porod, jako dar

sebetransformace, postavení se do své síly. Sdílení v
bezpečném prostoru.

      

SOBOTA 11:00 30 min Alena Rmoutilová Drbání hlaviček masáž hlavy / vlasů / obličeje / šíje

SOBOTA 14:00 30 min Michal Šíma Uvolňování traumatu dotekem
Mapování bloků v těle, tlakové působení na příslušné

dráhy, uvolňování nejhrubších vrstev traumatu.

SOBOTA 16:00 30 min Lucie Bečková Tantra koučink/mentoring  

SOBOTA 14:00 30 min
Petr Douša, Richard

Korytár
Hýčkání bohyně

Jemné hřejivé pohlazení pro ženy, pomalé s plnou
pozorností od jednoho nebo dvou mužů. Pohlazení

probíhá v bezpečném prostředí.

NEDĚLE 10:30 30 min Domi Petrová Pohlazení s duhovou esencí
Pohlazení bude doprovázet australská esence

RAINBOW, která umí dosytit barevné spektrum naší duš
a podpořit aktuální proces na naší cestě.

NEDĚLE 13:30 30 min Komoň Konstalace
Mini-seminář konstelací, který nabízí prostor pro tři

témata/klienty (tj. 3x cca 30 minut).
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