ŠKOLA CEREMONIÁLNÍ
PRÁCE V RÁMCI
SLOVANSTVÍ - 2019/2020
Naše domorodé tradice

- poselství, které spojuje lidi v naší zemi,

odkaz poslední vrstvy moudrosti našich předků, který navrací člověka do rytmu přírody.
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, STEJNĚ JAKO MINULÝ ROK, I NYNÍ PRO VELKÝ ZÁJEM OTEVÍRÁME NOVÝ
CYKLUS ŠKOLY NAŠÍ DOMORODÉ TRADICE - SLOVANSTVÍ. ZAČNEME OD BŘEZNA 2019
A BUDEME POKRAČOVAT VE STUDIÍCH A PŘEDÁVÁNÍ MOUDROSTI NAŠICH PŘEDKŮ. JE MOŽNÉ
SE DO NOVÉHO CYKLU JIŽ PŘIHLÁSIT.

CO VÁS ČEKÁ?

Roční cyklus seminářů věnovaných výuce slovanské tradice se zaměřením na obřadní práci a znalost základů
naší poslední předkřesťanské duchovní tradice. Tento výukový program má nově dvanáct úrovní studia. Každé
úrovni bude věnován jeden víkendový workshop. Výstupem absolvování celého cyklu bude získání znalostí
a praktických dovedností, které studenty povedou k samostatnosti při realizaci slovanských ceremonií a dalších
aktivit, které se slovanství týkají.
Získáte hluboké znalosti o různých aspektech slovanské tradice. Aktivně se propojíte s magickou silou našich
předků, která vám umožní dělat silné léčivé práce v rámci mnoha typů „polí“. Pokud ještě svoje nabyté znalosti
a dovednosti propojíte s vaším osobním talentem, budete mít možnost rozvíjet učení v originální podobě a vše
využívat jak ve svém osobním každodenním životě, tak i při práci v rámci komunity. Pomůžete tak obnově naší
původní spirituální tradice, která patří nám Čechům, Moravanům a Slezanům. Škola a její studenti tedy mohou
pomoci jednotlivým lokalitám v České republice obnovit a předávat dál naši domorodou kulturu.
Vznikne vám také možnost aktivní spolupráce se Slovanským kruhem. Dále bude možno pokračovat ve studiu
u našich zahraničních kolegů ze slovanské a jiných navazujících tradic. Organizace, se kterými spolupracujeme
jsou ECER (European Congress of Ethnic Religion) a Mezinárodní slovanský rodový sněm.
Jako studenti školy získáte přístup do databáze informací o slovanství a o studijních materiálech. Zde
najdete nahrávky a zápisy přednášek, knihy o slovanství, databázi našich obřadních zpěvů atd.
Další stupně vzdělání budou zpřístupněny po absolvování celého cyklu školy. Jde o výuku hlubších úrovní
jednotlivých oblastí a také předávání nejnovějších výsledků bádání v oblasti slovanské spirituality.
Pro nový cyklus máme jednu důležitou novinku. Na výuce se budou podílet nejen studenti bývalých ročníků, ale
i někteří z akademiků v oboru indologie, filosofie, historie a religionistiky:
Mgr. Jan Kroča / Mgr. Jan Kozák / Bc. Nami Maria Lada
Je to proto, aby se neustále prohlubovala úroveň studia.

Více na www.okobohu.cz, nebo www.slovanskykruh.cz

ZDE JSOU NĚKTERÁ TÉMATA, KTERÁ BUDEME STUDOVAT:
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 istorie Slovanů
H
Slovanská mytologie
Kolovrat - slovanské svátky
a oslavy během roku
Slovanský panteon – bohové a bohyně
– jak s nimi pracovat
Jak udělat věštbu za použití různých médií
Přechodové rituály – svatby, jmeniny,
přechody do různých životních
a přírodních cyklů
Studium praxe slovanského obřadnictví
Rituální tance a písně
Šamanské techniky ve slovanství

DALŠÍ INFORMACE:
Cena jednoho víkendového workshopu
(kurzovné) je 3.000 Kč (nezahrnuje ubytování
a stravu). Cena za ubytování a stravu
se pohybuje okolo 1.200 Kč na víkend.
Počet víkendových setkání – 12 (roční cyklus)
Detailní informace Vám v případě
zájmu rádi zašleme.
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Práce se šamanskými bubny
Studium živlů a ročních cyklů
Studium přírodních sil a jejich podob
ve slovanské tradici
Práce se silou krajiny
Práce s bylinami
Návaznosti slovanství na další světové
domorodé kultury
Etika, morálka a další důležité základy pro
kněžskou práci
Ekologie a tradiční náhled na živou přírodu

Sláva Rodu!
MÍSTO KONÁNÍ:
Ekocentrum Loutí
PŘIHLÁŠKY:
Přihlášky a dotazy posílejte na:
info@slovanskykruh.cz

Kurz se koná ve spolupráci s organizací Slovanský kruh.

