Program: léto 2022
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podpora projektu adabrakan

16. červenec, sobota 10 - 14h - Křivoklátsko - Krajina Pravzoru Života, návštěva Jaroslava Hrůzy
na jeho permakulturou kultivovaném pozemku pod hrady Žebrák a Točník
- seznámíme se s právě uskutečňovaným záměrem žití v přírodě Člověka Jaroslava
prožijete působení geopunkturní instalace, skrze kterou je do zdejší krajiny Přírody
kotvena archetypální geometrie hexagramu
- sejdeme se v 10h v obci Žebrák na náměstí u kostela
- setkáním vás provede Jan Tajboš
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Příspěvek: 300 czk, úhrada na místě
23.- 24. červenec, sobota a neděle 10-17h - Tvorba kosmogramu, zveme vás na dvoudenní,
tvůrčí dílnu, v průběhu které se naučíte praktický způsob tvorby a techniky tesání do kamene
vyvinutý Marko Pogačnikem zvláště pro kosmogramy.
- dílnu povede Jan Tajboš, dlouholetý spolupracovník Marko Pogačnika
a organizátor geomantických a geokulturních aktivit
- místo konání: Lazsko č.p. 24, zahrada Lánských, začátek v 10 h
- pohoštění pro vás připraví Eva a Josef Lánský
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Příspěvek: 1.800 czk, úhrada na místě
Přihlášky a případné dotazy: lanska@volny.cz, tel +420 602 866 434, jan@jantajbos.cz
19.- 21. srpen, od pátka do neděle, 10-18h denně - OHNIVÁCI - Umĕní Země a Ohně
Zveme vás na tvůrčí dílnu, kde člověk, oheň a země spolutvoří k užitku všech.
Vítané jsou spolupracující páry a rodiny s dětmi.
“Dílna je zaměřena na tvorbu funkčních hliněných artefaktů, pícek-Ohniváků. Naučíte se,jak lépe porozumět
ohni a užitku z něj. Co je pro to dobré udělat,jak připravit správný materiál,jaké jsou ideální proporce
konstrukce pro efektivní hoření...předám vám informace o několika typech tvarů pícek. Naučíte se, jak v sobě
probudit, dnes tolik opomíjenou a tolik potřebnou, prapůvodní moudrost - Umění Ohně a Země.
Pokud vytrváte do zdárného konce, odnesete si svůj výtvor - Ohniváka, funkční pícku”.

Jan

- začátek v 10 h, předpokládám 6 - 8 h příjemně, blátivě tvořivé aktivity denně
- sobědostatečné vaření je součást tvůrčího pobytu, každý z účastníků (doporučuji dvojice)
si vyzkouší vaření na hliněné pícce i to, jak jeho jídlo chutná jiným
- počet míst omezen
- doprava na místo je individuální
- ubytování lze rezervovat nedaleko místa konání při včasném přihlášení a úhradě zálohy
- termín závazného přihlášení a úhrady zálohy je pátek 12. srpna
účastnícky příspěvěk:
- dvojice 4.500 kč, jednotlivci 3.000 kč, zálohu 2.000 kč zašlete na účet 2400278545/2010
informace: k ubytování a organizaci - Raimonda Veselá, tel. +420 606 202 352, email:Raimonda@seznam.cz
dílna a pdmínky účasti - Jan Tajboš,+420 608 056 857, email:jan@jantajbos.cz
přihlášky: Jan Tajboš, email: jan@jantajbos.cz
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místo konání: Milín, pozemek vedle firmy JPV Trans v Milíně na příbramsku,
mapa s umístěním dílny bude přihlášeným zaslána emailem
27.srpen,sobota: Matrice Života - za matrixem Života do Penzendorfu(A) k Barbaře Buttinger,
kde na jejím pozemku byla mezinárodní skupinou vybudována kamenná instalace Matrix of Life
Jan a Barbara vás provedou instalací, s jejím obsahem se spojíme vybranými cvičeními těla i ducha
- doporučuji podívat se na linky:
www.zaunreiter-akademie.at/geopunkturkreis.php, www.buttinger-foerster.com
- sraz je v sobotu 27.srpna v 8 h na benzínce u Milína (směr Strakonice), návrat kolem 19h
Příspěvek: 600 czk, úhrada na místě
info: Jan Tajboš, +420 608 056 857, jan@jantajbos.cz

Přijďte na naše akce a podpořte ADABRAKAN!
těší se na vás Jan, Eva a Josef Lánský

geokultura/geomantie/umění/architektura/bydlení/biozemědělství/řemesla/novosti…

