
Bubnováním a zpěvem, společnou prací s energií babičky Země 
a našimi duchovními pomocníky a spojenci provedeme jeden 
z nejstarších a nejúčinnějších očistných rituálů této planety.  
Potní chýši (anglicky sweatlodge) se v lakotštině říká Inipi, což 
lze přeložit jako „ceremonie kamenných bytostí“. 
Slované i indiáni věří že vše je živé a vzájemně propojené. 
Podstoupit rituál Inipi znamená znovu se narodit. Potní chýše je 
znázorněním dělohy Země, uvnitř je naprostá tma, teplo a 
vlhko. Po kůži nám stéká pot smíšený s horkou párou, 
odevzdáváme něco ze sebe a po skončení obřadu jsme 
znovuzrození. Fyzicky i duševně. Podpoříme své záměry a 
změny na naší životní cestě. Vrátíme se ke kořenům naší 
spirituality, bez ohledu na to, jakou duchovní  
cestu sledujeme. Rozšíříme své vědomí,  
Prohloubíme vědomí sama sebe. Budeme  
se společně léčit na všech úrovních  
naší bytosti a hledat tak cestu k osobní  
celistvosti. Může nám to pomoci obnovit  
náš vnitřní potenciál, abychom mohli žít  
svobodný a plnohodnotný  
život beze strachu a úzkosti. 
Karel Fuller               a     Zdeněk Ordelt 
Mitakuye Oyásin            Sláva rodu 

Jak se připravit a co si vzít s sebou?  
Na stavbu potní chýše: 
Pracovní oblečení a dobrý záměr, 
pokud chcete, vezměte si i tabák. 
 Do potní chýše: 
 Vhodným oblečením pro muže jsou 
šortky, pro ženy pak nejlépe bavlněné 
delší tričko nebo šaty. 
Ručník 
Pokud nechcete sedět přímo na zemi, 
je vhodný kousek koberce či jiné 
podložky 
 Před ceremonií se doporučuje 
nepožívat látky měnící vědomí včetně 
alkoholu, a to alespoň den předem 
(tabák a kofein není na závadu). 
 Pokud chcete svůj záměr posílit, 
doporučujeme se těchto látek zříci na 
delší dobu. Čím déle, tím lépe. 
Vhodné jsou i další diety. 

 

Pátek    od 13h -  Z.Ordelt a K.Fuler  - společná potní chýše 
Sobota  od 12h - Z.Ordelt – Slovanská potní chýše 
Neděle  od 16h - K.Fuler – Lakotská potní chýše 

NUTNO SE PŘIPRAVIT I  OBJEDNAT  PŘEDEM NA TEL: 739 573 798 NEBO JHM@SEZNAM.CZ  
VSTUPNÉ 400,- KČ A POUZE PRO ÚČASTNÍKY ALL FESTIVALU 

Čtvrtek  od 9h 
 17h- 20h 

Příprava chýše  
Slovansko -Lakotská 

 

K. Fuller a Z. Ordelt 

Pátek  od 11h 
 13h-16h 

Příprava chýše  
Lakotská  

 

Karel Fuller 

Sobota od 13h 
15h-17.30h 

Příprava chýše  
Slovanská  

 

Zdeněk Ordelt 

3. ročník na téma:  zdraví-terapie-léčení 

 

www.ALLfestival.cz 

 

Výtěžek jde na podporu ceremonií v ČR a v rezervaci Pine Ridge, USA 
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 PŘÍRODNÍ KEMP U KOČKY  

 NA LOUCE VEDLE SKALNÍHO ÚTVARU KOČKA  

 SMĚREM NA ŽITENICE - 15 MINUT PĚŠKY OD CENTRA 

 VEŘEJNÉ PARKOVIŠTĚ 5 MINUT CHŮZE  

 WC, UŽITKOVÁ VODA, SPRCHA Z ODRAŽENÉ VODY 

 REZERVACE NA ČÍSLE SPRÁVCE KEMPU: +420 776 484 408 

 V KEMPU BUDE PROBÍHAT CEREMONIE POTNÍ CHÝŠE 

 

 

 

1 osoba –  70,-/den 

stan zdarma 

m ini parkoviště 70,-  

Mapy.cz 


