
Hromnice 
 Uherské Hradiště   
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13 Gjejlať 7526 



Alša nás přivítala ve svém rodném městě a 
zahájila program  

Dostavilo se nás požehnaně a sál byl plný 



Nejdříve jsme se seznámili se Slovanským kalendářem a svátky v průběhu roku  



Přednášky se bravurně zhostila Marija  



V další části nás Roman seznámil se 
svými poznatky  o Védách 

Hovořil zasvěceně a bylo znát,  

že má vše zažito 



Po obědě jsme se shromáždili k samotné 
oslavě.  

Čekaly nás skoro čtyři hodiny tance a her.  

Ani nevíme,  jak uběhly. 

 Oslava Svátku měla pomoci propojit a 
zharmonizovat všech našich 7 těl   

(4 zemní a 3 hvězdná) 



1. Tělo Fyzické (Země) 

 

2. Tělo Informace (Voda) 

 

3. Tělo Energie (Slunce)  

 

4. Tělo Smyslů (Vzduch) 

 

5. Tělo Radostí (hvězdné tělo) 

 

6. Tělo Kouzla (hvězdné tělo) 

 

7. Tělo Svatostí (hvězdné tělo) 

 

 
 
 

1.  

 



 Takže – začínáme  

 

Trénujeme základní úchop - muži a ženy 

Trochu nám to dalo zabrat…. 



 …ale nakonec jsme pochopili a už kroužíme 
v kole, směrem  proti slunci a probouzíme 

první těla 

Je to radostné  



Čistíme těla a propojujeme energie…. 

…seč nám síly stačí 



 Hra na přítomnost…. 

…..cvičí naši pozornost a postřeh  



 A tady odevzdáváme svá fyzická těla…. 

…do bezpečných  rukou našich přátel 



  

 

 

Hry postupovaly od svižných  veselých a radostných  po ty klidnější. 

 

Postupně jsme se zklidňovali a dostávali do meditativního stavu. 

 

Měli jsme zavřené oči a naši přátelé si nás předávali mezi sebou  

a každý z nich nám pošeptal to nejkrásnější o nás. 

 

Odkrývalo se poslední tělo, Tělo Svatosti. 

 

 



 
Když během Svátku dokážeme aktivovat všech svých sedm těl (4 zemní a 3 hvězdná), tak dokážeme propojit Tělo 
Duši a Ducha a tímto dosáhnout pocitu jednoty v sobě a také se vším, co je v našem dosahu.  
Při chorovodech, když vylaďujeme svá zemní těla, tak tančíme, přidupáváme, když vylaďujeme hvězdná těla, tak 
tančíme na špičkách prstů, jako bychom chtěli vzlétnout k Svarze Přečisté, ke hvězdám.  
Čím silnější tok energie se během Svátku probudí, tím více se náš Duch a Duše propojuje s námi ve fyzickém těle. 
 
V takovémto okamžiku se Svátek ukončí a v těchto energiích a v tomto prostoru se snažíme ještě pobyt nějakých 
pár hodin, nejlépe celou noc nebo den, abychom tyto energie co nejvíce vstřebali. Pak si tento pocit Blaženosti, 
Lásky a Vděčností odnášíme domů a sledujeme, jak se najednou všechno v našem životě začíná měnit k lepšímu. 
 
Právě jsme postoupili o jeden krůček dál na cestě k poznání. Mění se struktura našeho života. Každý takovýto 
prožitek nás obohacuje vnitřně a tento pocit zůstává navždy v naší Rodové paměti.  
V tomto spočívá smysl Svátku - abychom poznali smysl života a propojeností energií, vložili informace do prostoru 
a do našeho informačního pole. 
 
Vše, co má být v tomto daném okamžiku poznáno každým z nás, se pravě odehrálo. Svátky, které se slavily v 
cyklech přírody a Živlů, daly každému možnost pocítit propojení v té největší síle. Každý mohl pocítit, že je 
Potomkem Svého Otce - Tvůrce všeho živého. 



  

Atmosféra byla čistá, krásná a posvátná. 

Cítili jsme se v být v jednotě se všemi a se vším. 

 

Každý si prožil, co potřeboval, každý se něco naučil a něco pochopil.  

 

Ale hlavně jsme zažili tu nádheru člověčí sounáležitosti  

a uvědomění,  

že jeden bez druhého nejsme nic,  

ale společně jsme vším.   

 

 



 

Děkujeme Občinám:    Uherské Hradiště a Leština 


