
Od základných vedomstiev a ich spoznávanie, až po usporiadanie spoločenských a osobných 
prírodných obradov (uskutočnenie dožinkového obradu,...)

Obrady: Tradičné vedomecké obrady a ich podstata, uskutočnenie obradov osobných a spoločenských 
Rodové vzťahy: O podstate rodinných a rodových vzťahoch, o úlohách matky a otca, o chápaní, rozvoji 
a zaúčaní detí, o zákonitých i zbytočných napätiach, o očistení vzťahov a ich zosúladení, o oslobodení sa z 
nepriaznivých pravzorov a o uchopení dobrých pravzorov, obrad očistenia, o obradoch lásky, obradoch sobáša 
a obradoch odprevadenia duše
Slovanské duchovno: kultúra predkov od neolitu po dnešok a príprava rozpuku našej kultúry, slovanské 
koreňoslovie, od bohov k javom, vedomstvá pre novú dobu
Osobný prerod: o civilizačných namotávkach a oslobodenie sa z duševného nevoľníctva, o hľadaní, 
dozrievaní a uchopení vlastnej cesty
Užité vedomectvo: Príprava bylinných olejov a tinktúr, príprava byliniek a misiek na očistné vydymovanie, 
obrady Cesty koncovky, 
4 živly: Cvičenie i užité učenie 4 živlov vo vzťahoch a liečiteľstve, mudry 4 živlov
Novodrevné vedomstvá, umenie Rajany, cvičenie divotancov, vedomecké kreslenie...

Vhodné pre dospelých

PRÍRODNÝ VEDOMECKÝ TÁBOR
v stredisku „Na Medzi“ 

vedie Žiarislav – zakladateľ novodrevného vedomectva

so15.8. – so 22.8.15

Na tábory nenoste zvieratá. Rátajte s prírodnými podmienkami
Vyplnené prihlášky zasielajte na naše imelo: diva@ved.sk, prípadne poštou na adresu: Vydavateľstvo Diva, pošt.pr. 3., 98505, 

Kokava nad Rimavicou, Informácie tiež na: 0907 740 868, 0908 312 957, doplňujúce informácie pošleme prihláseným
Poplatok: dospelí - 150,-€, mládež - 110,-€ (od 15 do 18r.) Časť poplatku možno odpracovať dohodnutou prácou v prípravnej brigáde 

pred tábormi
V cene: bezmäsité jedlo 3x denne, prírodné ubytovania, výuka a programy, pomôcky a základný materiál pre výuku 

Pri platbe celej čiastky do letného Slnovratu - zľava 10€, pri účasti na viacero táboroch zľava na druhý a ďalší 10% z ceny tábora
Pre rezerváciu miesta treba poslať zálohu 40,-€ na účet Vydavateľstva Diva: 0341186560/0900, Sl. Sporiteľňa

zmeny sú možné                                                                                        www.ved.sk                                                                                    foto: archiv Divy

20 rokov šírenia vedomeckého učenia

V deň začatia tábora 15.8.15 prebieha VATRA - novodrevný hudobný festival


