
 

„Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učme“ 
 

ENERGIE KRAJINY A ZEMĚ 
PUTUJÍCÍ vás zvou na třídenní pobytový seminář v Českém Ráji  
 

Kněžmost 2016 
Pá – Ne 30.9 – 2.10 2016  
Cena: 2500,-Kč  
 
 
 
  Co je energie krajiny, země a vesmíru? Jakým způsobem se je můžeme naučit vnímat?  
  Jak s nimi můžeme vlastně pracovat? K čemu je to vlastně dobré? 
 
 
Přednášky, meditace, práce s energiemi v krajině. Individuální i skupinový přístup.   
 Uvedení do nauky zvané geomantie, práce se silovými místy  
 Pradávné moudrosti našich předků – teorie i praxe  
 Přírodní alchymie, šamanské cesty, geomantické léčení a orientace 
 Význam a komunikace s posvátnou triádou (voda, kámen, strom)  
 Ukázky automatické kresby míst, bubnování, práce s energetickými kartami  

 

„Po tři dny se budeme snažit propojovat všechny tradiční i netradiční cesty, směřujících k 
celkovému poznání vlastního vnitřního světa a jeho spojení s okolní přírodou a krajinou. 

K poznání, že nejsme od tohoto světa odtržené a osamocené bytosti, nýbrž že opak je 
pravdou. Budeme se učit teoreticky i prakticky zavazovat si tkaničky a spojovat tak 
energie a síly Matky Země a Otce Vesmíru, v našich tělech i srdcích“.  
 

Ubytování: Areál Kněžmost, K Cihelně 259 (www.arealknezmost.cz) 
Doprava: vlastní, z Prahy možno po dohodě omezeně zajistit  
V ceně: ubytování ve 2-4lůžkových pokojích s příslušenstvím, plná penze,  
              (snídaně, večeře, svačinový balíček - oběd v terénu).  
Individuální požadavky je třeba konzultovat (na tel.: Libor 603 104 197).  
 

Je třeba se přihlásit telefonicky nebo 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 (50%) 1250,-Kč nejpozději do 31.8.2016, doplatek do 20.9.2016 na č.ú: 
553334043/0800  označená Kněžmost 2016 
 

 

Program:  
příjezd v pátek mezi 15-18h, cca 18h večeře, cca 19h úvodní sladění a organizace 
následujícího dne,  
přednáška: základy geomantie podle Putujících… 
Sobota: 7.30h ranní dynamická meditace, snídaně, přes den práce s energiemi (Mužský a okolí). Přeprava auty a 
cca.7km pěšky (i mimo cesty). Večer sdílení a další přednáška.  
Neděle: dopoledne vycházka (vyjížďka) v okolí, odpoledne - Baba a Dědek.  
Ukončení v neděli cca 17h, dle situace a událostí ☺  
Změna programu možná 
(podle počasí)  
 
Omezená kapacita, cca. 25 lidí  
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