
                      

 
 
 
 
 

ENERGIE KRAJINY A ZEMĚ  
 
Pá – Ne: 20. 9. – 22. 9. 2019   Cena: 2 800.-Kč  
 
Jizerské hory, Hejnice, Libverda i Novoměstsko je krajina, ve které je stále co 
objevovat. Nové energie i postupy pro práci s posvátnou triádou, vodou, kamenem 
a stromem. I nové úhly pohledu k sobě samému, ostatním lidem a okolní přírodě. 
V harmonii, klidu a úctě v Lázních Libverda.   
 
Přednášky, meditace, práce s energiemi v krajině. Individuální i skupinový 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  
 
Ubytování: Penzion Protěž, Lázně Libverda 150, 463 62 Lázně Libverda   (www.ubytovani-lazne-libverda.cz)  
Doprava: vlastní, z Prahy možno po dohodě omezeně zajistit. 
V ceně: ubytování jedno-třílůžkové pokoje, plná penze, (snídaně- bufet, večeře - tříchodové menu, oběd - 1x svačinový 
balíček do terénu)  
Individuální požadavky je třeba konzultovat (na tel.: Petr 604 475 844, Libor 603 104 197).  
Je třeba se přihlásit telefonicky nebo e-mailem: info@putujici.cz, pet.brzo@seznam.cz, l.domas@seznam.cz 
Telefony: 603 104 197, 604 475 844, 607 801 886.  
Záloha ve výši 1 400.-Kč nejpozději do 15.8.2019, doplatek 1 400.-Kč do 6.9.2019 na č.ú: 553334043/0800, označená 
Frýdlantsko 2019.  
Program:  
příjezd v pátek mezi 15h -17:30h, cca 17:30h úvodní sladění a organizace následujícího dne, procházka lázeňskou 
kolonádou k prameni, cca 19-19:30h večeře a krátká přednáška k okolní krajině 
Sobota: cca 7:30h ranní cvičení - meditace, Hejnice, Ořešník, celý den v  krajině. Asi 7 km pěšky (i mimo cesty) 
s počátečním náročným převýšením 400m(!) Večer sdílení. 
Neděle: 7:30h ranní cvičení - meditace, snídaně, dopoledne Novoměstské prameny, návrat na penzion na oběd. 
Odjezd a pokračování práce, meditace a učení v krajině. Ukončení: cca 15h - 17h, dle situace a událostí ☺ 

Změna programu možná (dle počasí).  Omezená kapacita, cca 30 lidí.           
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