Dva semináře s Carolyn HILLYER na Skalce u Doks – 1. - 5. 7. 2020
1. seminář: Výroba vlastního šamanského bubnu
termín: 1. - 2. července 2020
místo: Skalka 22, Skalka u Doks 22.
htp://www.magicwoman.cz/

Tradiční posvátný nástoj pro obřady, písně a cest duše s CAROLYN HILLYER
Tat dílna je příležitstí, jak si vyrobit svůj vlastní krásný rámový buben z jelení kůže získané
z divokých vřesovišť jihozápadní Anglie. Jedná se o tzv. cestvní bubny (připevněné na 35 cm
rámu), ktré se snadno používají a převážejí. Kůže mají krásný přírodní vzor a jemnou rezonanci
vhodnou pro mnoho různých příležitstí: cestvání, obřady a rituály, léčení, bubnovací kruhy
nebo meditační bubnování v přírodě.
Carolyn se věnuje výrobě šamanských bubnů a provází workshopy více než 20 let. Kůže divoké
zvěře získává v krajině národního parku Darmoor v jihozápadní Anglii, vlastnoručně je s velkou
péčí a posvátností čistí a připravuje. Dokonce i nástoje, ktré používá při svých koncertch a
nahrávání alb, pocházejí z jejích vlastních rukou. Tradice a kouzlo ženského bubnování má své
hluboké histrické kořeny a pojí se s mnoha kulturami po celém světě. Během workshopu
proniknet hlouběji do tajů šamanského bubnování, zažijet jeho jedinečnou energii a seznámít se
s bubnovacími rituály a tchnikami hraní. Buben si slavnostně ozdobít ornament z hlíny, mědí,
korálky, parohy či dekorací z jelení kůže a vyrobít si svoji vlastní bubnovací paličku.
Program semináře:
Středa 1.7. - začneme večerním slavnostním zahajovacím ceremoniálem na počest cest
za bubnem a přípravami na další den.
Čtvrtk 2.7. - začneme brzy ráno, samotná výroba bude probíhat od 9:00 do 18:00.
Večer společně rituálně požehnáme nově narozeným nástojům.
Cena semináře: 7900 Kč + ubytvání.
Cena za oba semináře: 12 800 Kč.
Příhlášky posílejt na: carolyn@magicwoman.cz.

2. seminář: Cesta ke zdroji hluboké ženské moudrost
termín: 3. - 5. července 2020
místo: Skalka 22, Skalka u Doks 22.

Pramatka vlčice, medvědí matka & žena volavka
htp://www.magicwoman.cz/

Přináší ti původní hlubokou paměť, která ti kdysi patřila
Dává ti silnou intuici, které jsi tenkrát věřila
Kráčej nocí, hledej stín, spočiň v náruči tichého kamene....
Její divoký tanec tě obklopuje, dcero, své sny nalezneš na konci cest
Posadíme se okolo našeho starodávného a posvátného krbu, ohně, ktrý vyživují písně našich duší a rytmy
vzpomínek našich kostí. Uctíme cestu našeho ženství, vydáme se přes vnitřní krajinu naší hledající duše a
za hranice našich nejsilnějších snů. Tent víkend bude společnou cestu, kdy odhalíme, jak mohou být
hlasy naší pramatky vlčice, medvědice a volavky spředené dohromady, aby povzbudily a inspirovaly naše
život a spojily nás s původní „verzí“ nás samotných. Připojíme se k těmt starým předkyním, ktré nás
povzbuzují svojí silou, spojují naše svět, sesta vedle sesty, ochránkyně měnícího se světa.
Se slovy a obrázky z Orákula tkadlen (Weavers’ Oracle) nás Carolyn povede cestu písní a bubnováním,
mystckými příběhy a intuitvními rituály, ceremoniálním tancem a původními modlitbami. Použijeme
své moudré ruce k výrobě jednoduchých ttmických předmětů z kůže, mědi, kostí a dalších ingrediencí
země. Společně vytvoříme závěrečný ceremoniál, ktrý ukotví a prohloubí naši víkendovou cestu.

Program semináře:
Čtvrtk 2.7. - příjezd, procházka krajinou a naladění se.
Pátk 3.7. - neděle 5.7. - seminář. Budeme začínat v pátk už brzy ráno.
Cena semináře: 5900 Kč + ubytvání.
Cena za oba semináře: 12 800 Kč.
Příhlášky posílejt na: carolyn@magicwoman.cz.

