
Akce: první jarní den, šamanské bubnování  
Sraz 8h na parkovišti: Ochoz u Brna, myslivna pod Hádkem 
Půjdeme do jeskyně Pekárna  
Vzít s sebou: kdo vlastní šamanský buben, boty do terénu, horší oblečení 
Délka akce: 2,5h 

 
Pojďme, v den jarní rovnodennosti, zachytit moment narůstající energie do přírody.  

 V den jarní rovnodennosti je v rovnováze nejen den a noc.  

Voda se před zimou ukrývá v podzemí.  Jarní Slunce odemyká podzemní prameny a vše na Zemi ožívá po 

dlouhém spánku.  

Život vznikl ve vodě a stále se z vody rodí. 

Bohyně Vesna je ochránkyní studánek, jejím symbolem je bříza.  Bříza je velmi silná, dokáže vodu ve 

velkém množství pod zemí svými kořeny posbírat, vést jí svým dlouhým kmenem až do listů vzhůru 

k nebi.  

Šamanský buben mezi nebem a zemí, propojuje tyto dva protipóly.  

Za zvuku šamanského bubnu, který rezonuje s matkou Zemí, tlukotem jejího srdce, v harmonii s 

vesmírnou energií, se léčíme.  

                

Naše buňky rezonují stejně jako vesmírný řád, řád přírody. Naše buňky tento tlukot vesmíru slyší 

neustále. My tento zvuk zesílíme bubnováním i pro naše sluchové vnímání.  

Naše tělo je malý vesmír, mikrokosmos, kde se vše promítá. Jsme malé hodinové kolečko, které 

perfektně zapadá do vesmírného stroje času. Můžeme tento chod vesmírných hodin opravovat, 

nalaďovat na stejné tóny, můžeme stejně tikat.  

Naši předkové žili intuitivně, měli otevřenou mysl, vnímali přírodu jako 

živou bytost. 

V čínské medicíně je základním zákonem, že hmota váže energii.  



Ve stěnách jeskyně Pekárna je moudrost předků navázaná a my jim můžeme naslouchat skrze naše tělo. 

Každý chce být zdravý a šťastný.  

Odemkněme zámek v první jarní den naší spokojenosti na celý rok, odemkněme naší léčivou intuici 

ukrytou v našem těle. Tak jako slunce otevírá vodní prameny rostlinám, i my můžeme otevřít pramen 

svojí intuici, která je kormidlem našeho života.  

Janette Ladižinská 

na webu prirodnisouzneni.cz 

telefon: 602 807 038 

 

Post Scriptum: Příroda má první a poslední slovo 


