
 

 

Setkání s Hivshu 
 ROUBENKA| PÍSEČNÁ U ŽAMBERKA | 7./8./9.ČERVNA 2019 

Milé ženy a muži, srdečně vás zveme na setkání s Eskymó Hivshu.  
 

Hivshu se po několika letech vrátí do České republiky! Bude s námi prostřednictvím prastarých 
inuitských příběhů sdílet moudrost předků, své poznatky o životě a přístupu k němu, o fungování světa 

a mezilidských vztazích a přiblíží nám tradiční způsob života za polárním kruhem, v místě kde mají 4 
měsíce v roce jen světlo /z toho dva měsíce Slunce krouží na obloze aniž by zapadlo/ a 4 měsíce tmu, 

dlouhou polární noc, kdy jen hvězdy nebo měsíc vám můžou posvítit na cestu.  

Setkáme se s inuitskou moudrostí, kdy "Čas neutíká ale Přichází", kde "Tvá největší síla je ve tvé 
slabosti" a každý pracuje a dělá to k čemu stvořen a čím nejlépe může pomoc, bez rozdílu, zda je to 

ženská nebo mužská práce. Společně projdeme cestou tradičního inuitského zpěvu a šamanského bubnu 
ze sobích parohů a tulení kůže. Tohoto silného zvuku a léčivých tónů využijeme k propojení se sebou 

samým a s vlastními kořeny a předky. 

Program společně vytvoříme se skupinou, která se sejde, vytvoříme prostor pro sdílení čehokoliv, co vás 
bude zajímat, a i vy budete moci sami přispět a obohatit setkání tím, co si přejete… 

Tlumočit bude Michaela Petersen, cestovatelka a šamanka. 

 



STRANA 1 

Hivshu 

 Hivshu - v překladu „Hlas Arktidy“ - pochází z inuitské linie šamanů. Charismatický a autentický vypravěč 
příběhů a drumsinger (zpěvák bubnů) se narodil a vyrůstal v Grónsku – v nejseverněji položené obydlené 
osadě světa Siorapaluk v oblasti Qaanaaq – Thula. Inuité tu stále žijí tradičním způsobem a doposud živé 
tradice a hodnoty se tu předávají z generace na generaci. Na tomto drsném místě je úcta k předkům a 
naslouchání jejich moudrým radám nedílnou součástí života. Víra v sebe a spojení s Matkou Zemí často 

rozhoduje o přežití ze dne na den, jsou stejně důležité jako být tady a teď ve spojení s přírodou a 
životem i v té nejobyčejnější formě. 

Hivshu říká: Vše je život a život je ve všem. 

 

Praktické Informace 

Příspěvek: 990 Kč 

7.6.2019 Pátek 17.30 – 21.30   /  8.6.2019 Sobota  16,30 – 21 h /   9.6.2019 Neděle 13,30 – 18 h 

Přihlášky a informace:  

Táňa Brodská – os.zmena@seznam.cz .cz, tel.  603 950 472 

 

Místo vám bude rezervováno po zaplacení zálohy 500 Kč na účet 875 534 0237/0100 

  

  Michaela Petersen  
„Cesta životem ji dovedla až k indiánům Q´ero do Peru a do kruhu stařešinů v Kolumbii, Brazílii a 

Guatemale. Bydlela s Toltéky v Mexiku, tančila s nimi obřadní tance u pyramid, až jí její cesta dovedla 

k setkání s Hivshu. Vede semináře tance a osobního růstu v Česku, Dánsku, Španělsku, Portugalsku a 

v zemích Jižní Ameriky.“ (více na www.nusta.cz) 

  
 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nusta.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR0lCamv6c0i4D3tSUF36-vXP5Pq0Hb_KBy8JEDGCH_hvZCMVYSEOdVavdc&h=AT2wS3ku5XgHhx18HC_YmgZlajLGFmEagfgNuH7We9o993uhwNZHkzkp85rGxbMJwNA6O58hM5Jt79oPlUdnoSKWJoCenl1LF011RKzPcVQwsdE8MjbVWLznzZ8tJtBnpiom

