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Škola ceremoniální práce v rámci Slovanství   

Cyklus 1. -  Úvod do ceremoniální práce a náhled na slovanskou spiritualitu 
  

Kdy:        22. - 23.10.2016 

Místo konání:    bude sděleno přihlášeným účastníkům 

Cyklus povede: Zdeněk Ordelt - zakladatel organizací Slovanský kruh a Oko Bohů 

Podzim 2016 

Slovanství 

poselství, které spojuje lidi v naší zemi 

  
Co nás čeká? 

Cyklus seminářů věnovaných výuce ceremoniální práce v rámci slovanské tradice je výukový 
program s deseti úrovněmi studia.  

Každé úrovni bude věnován jeden víkend a výstupem absolvování každého stupně výuky 
bude získání praktických dovedností, které povedou k samostatnosti při realizaci slovanských 
ceremonií. 

Tato škola má umožnit vyškolení většího počtu ceremoniálních vůdců – kněžích a kněžek, a 
tím pomoci jednotlivým lokalitám v Čechách a skupinám zajímajícím se o slovanské 
ceremonie k tomu, aby vedli vlastní obřady nezávisle a zároveň aby společně rozvíjeli 
hloubku ceremonií, jiných prací a podíleli se na propojení lidí mezi sebou skrze naší 
domorodou kulturu. 



Výstupem absolvování bude účastník bude schopen sám vést ceremonie doma, nebo v rámci 
Slovanského kruhu. Dále bude moci pokračovat ve studiu u našich zahraničních kolegů ze 
slovanské tradice a navazujících jiných tradic. 

 Další stupně vzdělání budou zpřístupněny po absolvování prvního semináře. 

1.seminář 

Úvod do ceremoniální práce a náhled na slovanskou spiritualitu 

Tématické okruhy první úrovně: 

-   co je to ceremonie – náhled v lokálním a světovém měřítku 

- etika v rámci slovanské tradice 

- jak vybrat správné místo pro ceremonii 

- energetické cvičení se čtyřmi základními silami 

- nabíjení energetického pole 1. 

- úvod do práce s energií v rámci prostoru 

- slovanská spiritualita 1. 

S sebou:   Pohodlné oblečení dovnitř i na ven 

              Sešit na poznámky 

              Podložku na cvičení a meditační polštář 

              Šamanský buben, máte-li 

  
Cena:    2500,- kč (nezahrnuje cenu za ubytování a stravu) 

Přihlášky pošlete nejpozději do:    15.10.2016 

Přihlášky a dotazy posílejte na:     zdenek.ordelt@slovanskykruh.cz 

                                     Akce je ve spolupráci s organizací Oko Bohů. 


