ŠAMANSKÝ TÝDEN – BÍLÁ CESTA
17. – 20. května
PROGRAM

17.5. PÁ
Dopolední prostor pro osobní setkání s Ekerem Dovuu (od 9h podle domluvy).
Od 15.00 – 20:00 h Těhotenství, porod a šestinedělí z pohledu šamanismu. Tuvinské rodinné tradice a zvyky ve
výchově dětí. Vliv manuálních praktik a viscerální terapie na ženské zdraví. Moderuje: Pavlína Brzáková.
Besedující: šaman Eker Dovuu a Lara Kucher.
Cena kurzu: 800,- Kč
18.5. SO
Od 9:00 do 17:00 h Šamanský seminář: Bílá cesta
Šamanské léčení, očistné obřady, oživení bubnů a amuletů. Pavlína Brzáková a hostující šaman Eker Dovuu (ukázky
a zkušenosti). Překlad: Lara Kucher.
Cena workshopu: 1200,- Kč
Od 18:00 h Úplňkový obřad u dubu U sv. Donáta
Účastníci: Eker Dovuu, Pavlína Brzáková, Lara Kucher
Témata: Očista, posílení rodiny, pozitivní změny v životě a v podnikání
V 17.30 h vyrazíme k Posvátnému Dubu,
od 18.00 h obřad
Vstupné: 100,- Kč
Pro neomezený počet účastníků.

19.5 NE
Dopolední prostor pro osobní setkání s Ekerem Dovuu (od 9h podle domluvy).
Od 14:00 do 18:00 h Odpolední seminář: Věštění z kamenů. Naši předkové a karma rodu. Na co si máme dávat
pozor, jaká znamení sledovat. Jaké informace nám poskytují o stavu naší duše chronická onemocnění. Výroba amuletů.
Moderuje: Pavlína Brzáková. Host: Eker Dovuu. Výroba ochranných figurek a amuletů: Pavlína Brzáková a Lara
Kucher.
Cena semináře: 1000,- Kč

20.5 PO
Dopolední prostor pro osobní setkání s Ekerem Dovuu (od 9h podle domluvy).
Praha: Věštecké odpoledne v Praze (místo si upřesníme) od 16:00 h.
Maximální počet: 5 účastníků
DALŠÍ INFORMACE
Místo konání: Setkání se konají v jurtě – tradičním obydlí jihosibiřských kočovníků. Jurtu najdete na adrese: Škvorec,
ulice Za zahradami, areál Tradičních staveb. Setkání se konají v zahradě (v okolí jsou ke zhlédnutí různé tradiční
stavební materiály) u ohniště. V blízkosti je zřízeno posezení u kamenného stolu.
Co s sebou na semináře: Vezměte si svačinu a pití. Na sezení si přineste polštářek, deku. Vhodná je i karimatka.
Pohostíme vás čajem a koláčem.
Na semináře, kde bude probíhat věštění, si přineste 41 drobných kamínků (nejlépe nasbíraných u řeky). Látkovou
podložku (třeba o velikosti A3, může být i trochu menší, záleží na velikosti kamenů).
Pokud si budete chtít vyrobit ochrannou figurku nebo amulet, přineste si šití, kousky různých látek, trochu korálků,
minci, hrst rýže…
Co s sebou na obřady: Vhodné je přinést různobarevné stuhy, drobné dary duchu ohně: kousky pečiva, sušenky,
bonbony, kus másla nebo vařeného masa a malou krabici mléka. Říká se, že čím lepšími dary pohostíme ducha ohně,
tím větší přízně se nám od něj dostane.

Více informací získáte na mailové adrese: zumbadumbadu@seznam.cz .
Využijte také konzultací na telefonu: Lara Kucher - 603 866 977. Pokud se nedovoláte, pošlete SMS.
Informace o tuvinských šamanech najdete na www.pavlinabrzakova.com.
Informace o vlakové a autobusové dopravě: Do Škvorce se o pracovním dnu dostanete snadno – vlakem
z Masarykova nádraží v Praze (směr Český Brod) do stanice Úvaly (jezdí dva vlaky během každé hodiny).
Z Úval od nádraží jede každou hodinu autobus č. 423 přímo do Škvorce. Vystoupíte na náměstí. Pozor, o
víkendu jezdí autobus č. 423 pouze třikrát denně. Je možné jít z Úval pěšky polní cestou přes místo U sv. Donáta,
kde se konají obřady. Pokud půjdete z Úval pěšky, raději nám zavolejte, poradíme vám. Informace o místě
konání naleznete níže.
Účastníci ŠAMANSKÉHO TÝDNE:
Pavlína Brzáková – pořadatelka Šamanského týdne, moderátorka, účinkující. Vystudovala obor etnologie na FFUK,
kde také získala doktorát. Opakovaně navštívila šamanská centra v republice Tuva. Je autorkou knih věnovaných Sibiři.
Více o její tvorbě naleznete na www.pavlinabrzakova.com.
Eker Dovuu – jihosibiřský šaman nové generace. Své šamanské poslání praktikuje již od svých patnácti let. Je
pokračovatelem mongolského rodu Dovuu, k němuž patřila řada vědoucích šamanů a šamanek. Z Ekerovy rodiny vzešli
také známí akrobati, provazochodci a polykači ohně. Do České republiky přijíždí na pozvání Lary Kucher, s níž
spolupracuje.
Lara Kucher – viscerální terapeutka, psycholožka a šamanka. Vystudovala na Ukrajině obory filologie a psychologie.
Pobývala v šamanských centrech na Sibiři, kde získala šamanská zasvěcení. Absolvovala kurzy sportovních a
rekondičních masáží, semináře japonské Yumeiho terapie a v Rusku si osvojila metody visceralní terapie a sibiřských
masáží. Prošla ročním výcvikem rodinných konstelací u Moa Doris a Josefa Grevenstette z Německa. Též absolvovala
kurzy Terapie přitahovacích polí pod vedením neurochirurga Dr. K. Eberta z USA.

.

