
CTNOST ADOBE 
UMĚNÍ STAVEB SKUTEČNÝCH "EKO" OBYDLÍ a GEOMANTIE 

26. - 30. srpen a 2. - 6. září 2009 
Jindřichovice pod Smrkem 

 
"země se proměňuje ve zlato 

v rukách moudrého" 
Rumi 

 
Semináře vedené Ilionou Khalili Outram ( www.centerforsustainable.com) a Janem 
Tajbošem (www.jantajbos.cz), dle principů loni zesnulého arch. Nadera Khalili, 
zakladatele Cal Earth centra (www.calearth.org) v Hesperii (USA). 
 
Jan Tajboš se pod vedením Iliony Khalili Outram zúčastnil první praktické dílny a 
odborného semináře o Adobe obydlích v Evropě. Získal její souhlas ke spolupráci a 
šíření této metody v Čechách. 
 
Každý seminář bude trvat 5 dnů. V těchto pěti dnech se seznámíte jak: 
 
- naslouchat sobě a své přirozenosti 
- vytvořit vědomé spojení s inteligencemi Přírody a fenomény místa, kde žijete 
- tvořit v souladu s Přírodou a využít při tom nadčasové materiály a principy 
- kombinovat energie slunce, větru, země a ohně, aby nastala harmonie s krajinou, kde 
chceme stavět obydlí pro sebe i svoji rodinu 
- utvářet materiál získaný ze země do bezpečných, destrukci odolných struktur 
- proměnit průmyslové materiály - pytle, ostnatý drát, pletivo, potrubí apod. ve stavební 
prvky míru a prosperity 
- být sami schopni stavět a pomáhat jiným technikami použitelnými kdekoliv (nejenom) 
na naší planetě  
(myšlenka superadobe vytvořena Naderem Khalili byla představena NASA, jako 
možnost pro obydlení Marsu). 
 
Na semináři se také seznámíte s metodou geomantie*, představené jako univerzální 
základ pro jakoukoliv aktivitu, zasahující do původního prostoru Přírody Země. 
 
*Geomantie využívá rezonance organizmu lidského těla s organizmem těla krajiny, resp. 
Přírody. Geomantie pak, těmi najpřirozenějšími prostředky, vytváří podmínky pro 
komunikaci a soulad člověka s mnohorozměrností dění světa, ve kterém žijeme. 
 
Ubytování 
Je zabezpečeno ve velmi prostých, ale podmanivých podmínkách zrekonstruovaných 
prostor "Živého skanzenu" v Jindřichovicích pod Smrkem (www.lunaria-
jindrichovice.cz), spravovaných občanským sdružením Lunaria (tel.: +420 605 345 467). 
Doporučujeme vlastní spacák. 
Toalety jsou původní, tedy suché a dřevěné. Výtečná voda je z vlastní studny. 
 



Strava 
Vaří se po staru na ohni a zatápí dřevem. Pokud je někdo vegetarián, dejte nám vědet 
předem. 
Bezmasá strava bude upřednostněna. Výjimky lze domluvit. 
 
Doprava 
Dopravu předpokládáme individuální. Pokud by někdo bloudil či měl jiné nesnáze s 
příjezdem, vyzvedneme ho v blízkém okolí a přivezeme až na místo. 
Jinak vlakem či autobusem jeďte do Liberce a z Liberce do/na Frýdlant/u a potom 
směrem na Jindřichovice. Z vlaku vystupte na zastávce "Srbská", odtud se vydejte po 
cestě dolů, pak přes silnici po šipkách (5 minut). V autobuse se buď domluvíte s řidičem, 
aby vám zastavil na začátku Jindřichovic u odbočky na větrný mlýn, nebo z konečné v 
Jindřichovicích dojdete asi po 20 minutách chůze. 
Autem jeďte přes Frýdlant nebo Raspenavu, pak z hlavní silnice na Nové Město odbočte 
na Jindřichovice. Skanzen je první dům nalevo, ještě před vesnicí. 
Příjezdy a ubytování předpokládáme v den před seminářem v úterý 25.8. /1. září 2009. 
 
Odjezdy jsou doporučeny až na pondělí 31. srpna/7. září. Rádi bychom společný 
rozlučkový večer věnovali vašim prožitkům a názorům na celou věc. 
 
Příspěvěk 18.000 Kč, platba na místě 
 

Těšíme se na vás! 
Jan Tajboš 

 
 

Informace: Jan Tajboš, Cultura In Forma Bohemia o.s., Plzeňská 54, 150 00 Praha 5, Smíchov 
tel.: +420 257 32 89 22, www.jantajboš.cz, e-mail: jan@jantajbos.cz, mobil: +420 776568572 


