
 
Přednášky, meditace, práce s energiemi v krajině. Individuální i skupinové práce a přístup. 

Geomantické vnímání krajiny v jednotlivostech i celku 

Pradávné moudrosti našich předků – teorie i praxe 

Přírodní šamanské cesty, geomantické léčení a orientace v krajině 

Význam a komunikace s posvátnou triádou, voda-kámen-strom 

Ukázky automatické kresby míst, bubnování, práce s energetickými kartami 
Nahlédnutí do umění a kuchyně starých druidů 

 
Ubytování: Penzion Na Návsi, Hůrky 1 u Nové Bystřice – Česká Kanada  
Doprava: vlastní, z Prahy možno po dohodě omezeně zajistit. 
V ceně: ubytování převážně čtyřlůžkové prostorné pokoje, plná penze (snídaně, oběd, večeře, oběd-1x 
svačinový balíček do terénu), lektorné. Individuální požadavky je třeba konzultovat (Petr 604 475 844). 
Součástí areálu je plně vybavený sál s projekcí a podlahovým topením, venkovní jezírko a sauna.  
 
Je třeba se přihlásit telefonicky nebo e-mailem: info@putujici.cz, nebo pet.brzo@seznam.cz ,  
Telefon: 604 475 844   
 
Záloha ve výši 1 700.-Kč do 15.8.2022, doplatek 1 300.-Kč do 5.9.2022 na č.ú: 2313963018/3030 
označená Česká Kanada   
 
Program:  
v pátek příjezd mezi 13:00 – max. 15:00h, úvodní sladění a organizace následujícího dne, první 
putování po okolí do cca 17:30h, cca 18:00h večeře a od 19:00h přednáška k okolní krajině. 
 
Sobota: od 7:00h ranní cvičení – meditace (dobrovolné), 8:00h snídaně, celý den práce s energiemi 
v přírodě a krajině. Krátká přeprava auty a pak kousek pěšky. Večer sdílení. Seminář – host, případně oheň 

a bubnování. Dle počasí a času plnění programu ☺ 

 
Neděle: od 7:00h ranní cvičení-meditace, snídaně, dopoledne vycházka (vyjížďka) do okolí, návrat na 
penzion na oběd. Odjezd a pokračování práce, meditace a učení v krajině.  

Ukončení v neděli: cca. 16:00 – 17:00 h, dle situace a událostí ☺ 

Změna programu možná (dle počasí).   

Omezená kapacita, cca 30-35 lidí (včetně lektorů).                                        www.putujici.cz                                                                                                                                                                                           

Energie krajiny a Země - „Za uměním druidů a šamanů“  

Česká Kanada 
         Hůrky u Nové Bystřice             

Zveme vás na prodloužený víkend s Putujícími 

16 - 18. září  2022 
              3 000.- Kč 

POZOR!  Nový účet pro platbu! 

účtu! 
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