Ročná škola: Knažky Živeny a slovanské
k o l o ro k a
s knažkami Živeny: Kristínou Dubajovou a Andreou
Sobotovou sa začína 28.2. až 1.3.2020
Počuješ jej volanie vo svojom vnútri? ŽIVENA, Bohyňa našej
krajiny, ktorá má zlatú žiaru ako klasy zrelého obilia a jej telo
tvorí naša krásna krajina, pohoria, rieky a lesy Ťa volá, aby si
sa rozpomenula na posvätné ženstvo a na to kto SI. Je to
nádherná ženská cesta, hľadanie pravdy, nazeranie do
studnice pradávnej ženskej múdrosti a ženských rituálov,
cesta znovuobjavovania ženských archetypov, návrat domov a
k sebe samej. Budeme pracovať so ŽIVENOU - Veľkou
Bohyňou - kráľovnou našej krajiny a plnosti života, ktorá drží
pre nás mystéria, ktoré spievajú v našej krvi.
Živena, Morena, Meluzína, Zora, Vesna, Lada, Mokoš,
Morava, Roda. Bohyne slovanského kruhu roka voláme Vás!
Veľké Bohyne, príďte k nám, aby sme cítili Vašu prítomnosť,
úctili si Vás a rozpoznali a znovuobjavili múdrosť ženy v nás.
Prídte znovu objaviť hlbokú múdrosť, ktorú nám tu zanechali
naši predkovia. Skúmanie vlastnej histórie je súčasťou cesty
knažky Živeny. Rovnako ako objavovanie prastarých Bohýň a
zvykov našich predkov.
Lektorský kurz pre ženy, ktoré chcú sprevádzať ženské kruhy, prechodové obrady a oslavy
sviatkov Kola roka. Škola je rozdelená do 6 predĺžených víkendov (6 x 3 dni a 1 x 5 dni) a
na každom spoznáme jeden archetyp, na predĺženom 5-dňovom seminári budeme pracovať
so živlami a na záver nás čaká práca so ŽIVENOU - Bohyňou stredu a záverečná iniciácia.
Škola sa začne 28. februára - 1. marca 2020 (archetyp PANNA) - budeme oslavovať
archetyp PANNY, mladé dievča, ktoré svojou mladosťou a divokosťou prebudí našu
energiu a možnosti nových začiatkov. Budeme tiež pracovať s energiou nášho zdroja vaječníkov a s naším lonom, spomenieme si na múdrosť a krásu nášho tela.
Ďalšie stretnutie bude 3.-5.apríla 2020 (archetyp MILENKA). Bohyňe Lásky a archetyp
Milenka prebudí v nás zmyselnosť, sexualitu, krásu a lásku. Budeme pracovať s témou

hraníc, zmyselnosťou, s liečením sexuality a našich vaječníkov a naučíme sa počúvať
múdrosť našej maternice. Naučíme sa ako ako viesť ceremoniál svadby.
Ďalšie stretnutie bude 15.-17. mája 2020 (archetyp MATKA) - budeme oslavovať Veľkú
Matku, ktorá miluje bezpodmienečne, ktorá nás vyživuje jej darmi hojnosti. Naučíme sa
zručnosti knažky v procese odpúšťania, poďakovania a zhmotňovania našich zámerov.
Ďalšie stretnutie bude v termíne 17.-22. júla 2020 a bude to 5-dňový seminár, kde budeme
pracovať zo živlami (Vzduch, Oheň, Voda, Zem) a naučíme sa ako vytvárať novodobé
rituály a ceremónie:
Bohyňa VZDUCHU je bohyňou dychu života, prázdnoty z ktorej sa všetko rodí. Predstavuje
naše hlboké spojenie s líniou predkov a jej liečenie. Naučíme sa zručnosti knažky ako
čistenie a vykurovanie a urobíme si rituál predkýň a napojenie na rod.
Bohyňa OHŇA v nás prebudí vášeň, odvahu, živosť, žiaru a svetlo našej duše. Naučíme sa
ako vytvárať priestor pre uvoľnenie emócii, obrady ohňa na pustenie starého a
transformáciu či obnovenie, rituál na posilnenie odvahy a ritál hľadania vízie či cesty.
Bohyňa VODY - budeme oslavovať Bohyňu Vody a všetkých emócií. Voda, ktorej
nekonečný súcit zmýva bolesť, pocit viny, hambu, nedostatok a pocit malosti. Naučíme sa
zručnosti knažky v procese odpúšťania, budeme robiť rituál zmývania, požehnania,
pomazania a očisťovania s elementom vody a rituál príjmania spirituálneho mena.
Bohyňa ZEME - zavoláme Bohyňu ZEME, aby nás hlboko prepojila s posvätnou krajinou,
ktorá je jej telom, aby zakorenila naše zámery a spojila nás s múdrosťou nášho tela.
Témou Zeme je tiež otvorenie sa hojnosti a môžete sa tešiť aj na rituál úctenia si tela ako
posvätného chrámu. Rozpomenieme sa na zabudnutý archetyp KRAĽOVNEJ a vzdáme
úctu ženám, ktoré sú v období prechodu.
Ďalšie stretnutie bude 2.-4. októbra 2020 (archetyp STARENY) na toto stretnutie zavoláme
archetyp STARENY (Vedmy, mudrej ženy), ktorá cez pravdu a lásku pomôže náš život
očistiť od všetkoho starého a nefunkčného, od starých programov a presvedčení a od
všetkého, čo nás drží späť, aby sme mohli kráčať cestou lásky a pravdivosti.
Posledné stretnutie bude 6.-8. novembra 2020 (Bohyňa stredu a záverečná iniciácia) bude
stretnutie so ŽIVENOU - Bohyňou stredu a našej krajiny. Na tomto stretnutí prebehne
sebazasvätenie a stanete sa knažkami ŽIVENY. Budeme spolu oslavovať našu spoločnú
cestu, znovuoživené spojenie s Bohyňou v nás a s našou posvätnou zemou.
Ak sa rozhodneš k nám pripojiť pre rezerváciu miesta je potrebné vyplniť prihláškový
formulár a zaplatiť nevratnú zálohu 160 EUR. Táto záloha je nevratná a zároveň slúži ako
platba za posledné stretnutie (suma sa odpočíta z posledného 6. stretnutia). Je potrebné sa
dopredu prihlásiť e-mailom: andrea@livingart.sk
Tešíme sa na vás,
Kristína a Andrea

