Bubnování se šamanskými bubny pod širým nebem
s bubny Sama Modrého Medvěda
Pořádá:

Renata Kratochvílová, Cesty Zdraví
email: renkrat@seznam.cz
Cesty Zdraví Budějovická 723 390 01 Tábor
Telefon: +420 606 360 724
Kdy?

26.8.2017, 14 – 17 hodin

Kde?

Tábor, zámecký park Měšice

Pozor!
Nejedná se o akci Putujících

Vstupné : 200 Kč
Vhodné pro děti až od 10 let, aby udržely pozornost a nerušily meditaci, děkuji za pochopení:).
Nutná rezervace na tel. 606 360724 , platba předem v krámku Cesty Zdraví, pro přespolní je možno
domluvit platbu na účet. Akce je omezená na počet účastníků 50:), tolik je právě bubnů k zapůjčení.
Pro velký úspěch v bubnování pokračujeme a tentokrát v nádherném místě v Táboře, v zámeckém parku
barokního zámku Měšice, pod vzrostlými nádhernými vrbami, které toho již hodně pamatují.
Termín jsem vybrala záměrně, již několik let kolem tohoto data nepršelo, takže počasí je objednané přesně
na tuhle akci, slunečno, teplo a my ve stínu prastarých vrb.
Buben provází člověka od chvíle, co se mohl nazývat člověkem, slouží jako prostředek k uvolnění, přechodu
do meditace, navození změněných stavů vědomí, pomáhá při komunikaci s bytostmi z jiných světů.
Budeme si povídat nejen o bubnu, ale i o nezbytné rovnováze v člověku i vesmíru, šamanech, andělech
strážných, karmě, duchovní cestě, vědomé přítomnosti, synchronicitách, rituálech a ovšem, co Vás bude
zajímat. Povídání budeme prokládat bubnováním.
Při závěrečném rituálu se při bubnování zaměříme na Matku Zemi,Čechy a Moravu a každý sám na úspěšné
splnění svého úkolu v tomto životě.
Rituál“ Zažehnutí jiskry Universa v člověku“
Když duše přichází do hmotného časoprostoru, plápolá jasným plamenem.ten je postupně zanášen
nesprávnou výchovou, stykem a ateistickou společností a přehnanou orientací na hmotné stránky života.
Rituál může způsobit opětovné vzplanutí, snadnější rozpoznání hlavního úkolu, který duše v tomto životě
má, umožní lepší vnímání dějů a bytostí mimo tento hmotný svět a usnadní navazování kontaktů s nimi.opět
nám při tom pomůže buben.
Bubny budou pro každého k zapůjčení, zájemci si mohou buben i na místě koupit a nechat si pomalovat na
objednání.
S sebou si vezměte něco na sezení, nejlépe skládací rybářská textilní židle nebo jakákoliv židle jiná a pití a
kdo má buben, vezme si buben, kdo nemá, bude na místě 50 bubnů k zapůjčení a kdo se během bubnování
do něho zamiluje, může si ho po skončení akce, na místě zakoupit.

Pokud budete mít zájem, pan baron Jan Berwid – Buquoy Vás rád provede zámkem a seznámí Vás s jeho
historií bud před bubnováním nebo až po něm, v případě zájmu o prohlídku zámku mne informujte předem,
děkuji.

