POTNÍ CHÝŠE ŽIJÍCÍCH KAMENŮ
Sweatlodge of Livingstones

Mnoho příběhů je uchováno v prvních žijících bytostech této planety a těmi jsou právě kameny.
Před tím, než kameny vejdou v komunikaci s lidmi, aby jim vyjevily svá poselství o uzdravení, lásce a
harmonii, je dobré ukázat, že opravdu toužíme jejich příběhům naslouchat. Tímto darem se může stát
právě očista a osobní odvaha na Cestě v potní chýši.
Potní chýše v sobě ukrývá všechny energie světa. Ona sama je jako lůno samotné Matky Země, kde
se můžeme znovu spojit s energií počátku našeho života. Radost Ohně přinášejí horké kameny, moudrost
Vody vstupuje pomocí páry a lehkost bytí Větru přináší očistný dým. Všechny tyto energie spolu pak
vykonají velmi hlubokou očistu pro naše těla i mysl.
A když dovolíte sami sobě, aby tento očistný rituál byl pro vás opravdu přínosný, můžete už při
výběru kamenů vstoupit do rozhovoru s onou pradávnou moudrostí světa, kterou v sobě nesou. S pokorou
je požádejte o pomoc, kterou právě potřebujete. Přineste kameny ze svých míst, kde žijete anebo i z míst,
které jste navštívili a máte k nim osobní vztah. Tím pak může dojít k očistě mnohem větší než je pouze
prostor vašeho těla.
Místo: pevnost Křelov
Začátek v sobotu 5.10.2013 v 16.15hod
Sebou: 2ks kamenů cca o velikosti menší lidské hlavy (ne z řeky které pukají), oblečení do potní chýše
individuálně bude tam opravdu vlhko a horko, doporučení muži – trenky, ženy – tílko, lehké šaty (ne
nové!!!! něco staršího), starší ručník na sezení v chýši a ručník na otření po chýši.
VLOŽNÉ jako vaše osobní výměna energií za dřevo, stavbu chýše, obřad a vedení : 400 Kč
SRDEČNĚ ZVEME : Centrum HARMONIE Znojmo

NĚCO VÍCE O POTNÝ CHÝŠI – SWEATLODGE

Jedná se o jeden z nejstarších očistných obřadů, či rituálů indiánů severní Ameriky.
Velmi pravděpodobně nejen jich, ale i všech původních kmenů a národů obývajících tuto
planetu – tedy i nás „Evropanů“.
Také v našich končinách, tedy zde v Evropě se přírodní národy setkávaly u tohoto
velmi silného „očistného“ obřadu, který byl vždy brán jako velice posvátný a silný.
Indiánský výraz „inipi“ (obřad potní chýše) znamená „znovu se narodit“. Inipi je
zpěvem matky Země, který nás očišťuje a léčí na všech úrovních.
Celý obřad vede osoba mající respekt a úctu všech účastníků – většinou šaman, šamanka,
medicinman, matka rodu, stařešina apod., ten určí vhodné místo pro stavbu potní chýše,
oltáře a ohniště.
Dále se na celé přípravě podílí pod jeho vedením všichni účastníci obřadu… nebo alespoň ti
vybraní v našem případě.
Uprostřed chýše je vykopána prohlubeň, do které se vkládají posvátné rozžhavené
kameny, které jsou vloženy do ohně při společném obřadu.
Nezbytná a důležitá instrukce pro hosty – každý přiveze SVÉHO BABIČKU A DĚDEČKA
ve formě 2ks kamenů o velikosti cca svojí hlavy.
Něco ke kamenům:
Výběr kamenů byl opět spojen s rituálem, při kterém se kamenům vysvětlí účel
obřadu a je k nim vznesena prosba, jestli se chtějí posvátného obřadu zúčastnit. (Pozor,
vyhněte se pískovci, vybírejte pouze pevné a tvrdé kameny, které v ohni a při polévání
nepukají. Nikdy se také nepoužívají kameny, které už byly použity pro jiný obřad!) Vybrané
kameny se shromáždí kolem ohniště. Už při výběru mohou pozvaní hosté myslet na to, co
chtějí v potní chýši dostat, sdělit kamenům svoje přání a vybírat je s úctou a posvátným
očekáváním neobyčejného, možná i životního prožitku.
Co se děje v potní chýši:
Očištění účastníků kouřem před vstupem a prostor pro vyjádření důvodů účasti,
očekávání,…samotný obřad potní chýše a následné rozplynutí se v Nekonečnu. Na závěr
možné „Sdílení“ – závěrečný kruh, otázky a odpovědi, prožitky a zkušenosti
Délka cca 2hod
Organizátoři: Jitka a Broňa Mikuláškovi – Centrum Harmonie života, http://www .harmoniezivota.com

