
CESTA S POSVÁTNÝMI BÍLÝMI LVY 

Spirituální cesta od počátků člověka do srdce země hlubokého vědomí. 

Leden 2017 

Pod jemným vedením Wynter Worsthorne, mezinárodně uznávané komunikátorky se zvířaty a s 

Lindou Tucker, zakladatelkou a podporovatelkou Nadace na světovou ochranu bílých lvů. 
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7 denní Cesta s Posvátnými Bílými Lvy v africkém Tsau! 

1. den 

 

Budeme vyzvednuti z letiště v Johannesburgu a dopraveni do Maresol, Kaapse Hoop. 
Maresol je krásný starý  dům pro hosty, který je v rodině Lindy Tucker pro generace.  
Je posazený mezi kopci Nelspruit (potok Nel) a White River (Bílá řeka) . Na tomto 
místě napsal novinář Eugene Marais svou knihu „The Soul of the Ape“ (Duše 
opičáka). 
 
  
Setkáme se zde s Lindou, která nám umožní nahlédnout její osobní cestou spojenou 
s tajemstvím Bílých lvů. Dozvíme se jakou spojitost to má s posvátným Nilským 
meridiánem, který je rovněž místem srdce teritoria bílých lvů. Na linii s tímto 
meridiánem leží rovněž Adamsův kalendář, nejstarší známý, člověkem vytvořený, 
kalendář a místo zasvěcení Baba Credu Mutwa, duchovní ho lva Afriky, stejně jako 
egyptská Sfinga. 
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2. den 

 

Jemná jóga před snídaní rozproudí tok naší energie. Dnes se vypravíme do Kaapse 
Hoop, abychom strávili dopoledne s bílými koňmi a propojením s nimi. Tito koně 
reprezentují spojení s Jednorožci, spojení s mystériem Bílých lvů. Zároveň jsou strážci 
tohoto posvátného místa.  
 
Poté s průvodcem vyrazíme  na Adamsův kalendář. Zde spočineme v obřadu 
projevení úcty našim předkům. Skvělý oběd nás připraví na naši odpolední cestu  
podél ocasu draka (část Dračích hor), neboť budeme  cestovat do Tsau!. Cesta nás 
vezme podél kaňonu Blyde River, který je součástí Dračích hor.  
 
Po příjezdu do Tsau! se ubytujeme v kempu Jednorožec, kde u večeře budeme moci 
probrat všechny zážitky dne. 
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3. den 

 

Další ranní klidný tok cvičení jógy před snídaní nás připraví na dnešní den.  Po  klidné snídani, 
začneme pracovat na rozvoji naší vnitřní schopnosti intuitivní avšak vědomé komunikace se 
všemi bytostmi. Projdeme prostorovou bariérou. Wynter nás jemně povede do umění 
mezidruhové komunikace. Pomocí různých meditací a vizualizačních cvičení nám bude 
ukázáno, jak zklidnit svou mysl a spojit se se všemi zvířaty a byli schopni ji porozumět na 
mnohem hlubší úrovni. Wynter nám vysvětlí praktické otázky  mezidruhové komunikace a 
bude hovořit o propojení starověkých znalostí se současnými moderními způsoby. 

Po skvělém obědě budou Linda Tucker a lví ekolog, Jason Turner hovořit o 
projektu ochrany Bílých lvů a všem, co to obnáší. Poté, co Jason projde 
potřebným protokolem, vydáme se na naši první návštěvu bílých lvů. Přidáme 
se ke stopování jedné ze dvou smeček, pohybujících se volně ve své 
endemické domovské krajině. Bude to pro nás chvíle prvního seznámení 
s těmito posvátnými bytostmi a bude-li štěstěna na naší straně a lvi se s námi 
setkají, budeme s nimi moci posedět v tiché úctě a respektu. V tichu 
naslouchat zvukům afrického soumraku a vnímat rezonanci skrze naše těla, 
jak se ladí na stejnou vlnu  v tomto novému prostředí.  
 
Delikátní jídlo u ohně nás uvítá zpět v kempu Jednorožec. Doporučujeme jít 
brzo spát a zabalit se do snů za asistence volání lvů. Věnujte pozornost svým 
snům, které vám v tomto místě přinesou důležité zprávy. Jejich významu se 
budeme během povídání také věnovat.  



CESTA S POSVÁTNÝMI BÍLÝMI LVY 

leden 2017 

7 denní Cesta s Posvátnými Bílými Lvy v africkém Tsau! 

4. den 

 

Po  klidné snídani, začneme pracovat na rozvoji naší vnitřní schopnosti 
komunikovat intuitivně se všemi bytostmi. Místní psí obyvatel Madash a Tulou, 
domácí kočka, která je okouzlující (samozřejmě pouze pokud chce), nás 
provedou otevřením a rozvojem našich schopnosti komunikace. Při cvičení 
otázek a odpovědí nám ukážou a přesvědčí, že opravdu každý z nás umí 
komunikovat se zvířaty. Zde budeme schopni rozšířit své schopnosti a vnímat 
fyzické a emoční zprávy od různých bytostí. 
 
Po delikátním obědě se vrátíme do školící místnosti, kde se naučíme, jak se 
spojit se zvířaty na dálku. Wynter nás seznámí s naší schopností intuitivně 
sledovat a vnímat fyzickou lokaci pomocí naladění se na energii těla zvířete. 
 
Poté se připravíme na podvečerní návštěvu majestátné  lví hvězdy, kde dáme do 
praxe, co jsme se naučili během dne. V tichu budeme sedět se lvy, otevřeni 
jakýmkoliv zprávám, a očekávat jejich příchod.  
Po dalším skvělém jídle připraveným kuchařem bílého lva, se podíváme na 
dokument BBC o návratu bílých lvů do volné přírody.   
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5. den 

 
Časný začátek dne nás zastihne na návštěvě královské lví rodiny při východu slunce. 
Budeme pozorovat, co se ve smečce událo během noci a také se budeme věnovat 
osobnímu pozorování a, se svolením lvů, komunikaci s nimi. 
 
Po návratu si vychutnáme lehkou snídani a pokud počasí dovolí, vydáme se na klidnou 
procházku podél břehů řeky Klaserie, vedeni jedním z domorodých stopařů, kteří jsou 
součástí týmu ochrany bílých lvů. To bude chvíle pozorování a možnost ke spojení se 
s různými přírodními bytostmi, jež  jsou součástí této mocné země. Část procházky bude 
v tichu, abychom měli prostor cítit se Jedno se Zemí, cítit, že jsme její děti. 
 
Procházka nás dovede na místo sochy Rock Crystal Star Lion (Křišťálová skála hvězdný 
lev) z ruky umělce Andriese Botha, která je v přesném postavení na linii s Nilským 
meridiánem, na které leží i starodávná Sfinga. Wynter nás provede přípravnou meditací, 
po které nás Linda zasvětí do starověkého egyptského propojení posvátných míst 
Nilského meridiánu a seznámí nás s vitální důležitostí této oblasti  země, stejně jako 
bytostmi, které sem přišli žít. Poté si dopřejeme delikátní piknikový oběd pod divokým 
fýkovníkem. 
 
Po obědě budete mít čas a prostor na odpočinek, tiché uvnitřnění a zaznamenání všech 
dosavadních zkušeností. Den zakončíme pozdně odpolední kontrolou hvězdné smečky. 
Strávíme klidnou chvíli se lvi v hluboké úctě a vděčnosti za znalosti, o které se s námi 
podělili. Následně se vrátíme do kempu na vydatnou večeři. 
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6. den 

 
Brzo ráno vyrazíme směr Kruegrův národní park. Zde budeme vedeni naší 
vnitřní znalostí a naslouchat řeči zvířat, která nám zkříží cestu. Strávíme den bez  
očekávání, avšak v plném respektu uvítání  každého zvířete, které potkáme. 
Nebude to závod, abychom viděli pět největších, jak to praktikuje mnoho lidí, 
kteří sem přijedou,  ale zaměříme se na poznání ,jak každý kousek přírody 
pracuje společně ve větším vesmíru. 
Přenocujeme v parku, v kempu Hrochů, kde nám okouzlující výhled do kraje 
nabídne nezapomenutelný zážitek. 
 
 

7. den 

 
Užijeme si další krásný den, plný zvířat a zážitků, den v klidu a bez očekávání v 
plném spojení se zvířaty a přírodou kolem nás. 
V podvečer vyrazíme zpět na johannesburgské letiště. Rozloučíme se s 
vědomím, že toto není konec našeho cestování, ale teprve začátek naší cesty, 
začátek cesty naší duše. 
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Cena za jednu osobu: 59 000,-Kč 

Cena zahrnuje: 
Místní dopravu (z letiště Johannesburg a zpět, všechny přesuny v 
místě) 
Ubytování – 1 x Maresol, 4 x Tsau!, 1 x Krueger park 
Stravování 
Vstupné 
Výpravy do teritoria Bílých lvů 
Workshop s Wynter Worsthorne a rozhovory s Lindou Tucker 
 
Cena nezahrnuje: 
Mezinárodní let do Johannesburgu 
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Ubytování 

Tsau! – Kemp Jednorožec Krueger park – Hroší kemp 

Maresol 
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Důležité informace 

CO S SEBOU: 
• Pas s platností min. 90 dnů. Do Jižní Afriky není třeba vízum, ale je 

důležité mít volné alespoň 2 stránky pro víza ve Vašem pase. POZOR! V  
opačném případě Vás nemusí jihoafričtí celníci vpustit do země. 

• Pohodlnou obuv  do terénu 
• Oblečení: Přijedeme do Afriky v období plného léta. Během tohoto 

období může být v průběhu dne velmi horko  a lehce chladněji během 
noci. Mohou se objevit bouřkové deště, takže je třeba mít oblečení do 
deště. Určitě vezměte něco na hlavu – slamák, klobouk apod. a 
sluneční brýle.  

• Repelent proti komárům. Timbavati je malarická oblast. Pokud máte 
pocit, že potřebujete profylaktika doporučujeme konzultovat s 
homeopatem nebo zkušeným bylinářem, protože alopatické anti-
malarické tablety mohou vyvolat nemoc. Nezapomeňte vzít s sebou 
repelent proti hmyzu (krém, sprej) zvláště pro večer a na spaní. 
Preferujeme přírodní produkty, z důvodů ochrany životního prostředí. 

• UPOZORNÉNÍ: Není dovoleno fotografovat bílé lvy bez písemného 
povolení Nadace na ochranu bílých lvů. Během pobytu můžete 
fotografovat přírodu, kemp atd. Profesionální fotografe bílých lvů lze 
zakoupit na místě. Výtěžek z prodeje jde plně na  ochranu bílých lvů a 
jejich návrat do volné přírody.  



Pro rezervaci místa a více informací kontaktujte: sarka@krasnacarodejka.cz nebo volejte Šárka Janouchová , 777 012 906 
 

Těšíme se až vás přivítáme a provedeme na této neuvěřitelné cestě 
www.krasnacarodejka.cz, www.starlionjourneys.org, www.animaltalkafrica.co.za 

 
Pro více informací o Nadaci na ochranu bílého lva – www.whitelions.org 

Všechny fotografie bílých lvů  v této prezentaci podléhají autorskému právu ©Global White Lion Protection Trust 
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