PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

23.8. 2012 Léčení emocí (přednáška)
Místo: Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1

24- 26. 8.2012 Medicine wheel
Medicine wheel je šamanský léčivý kruh. V kruhu léčíme čtyři části naší osobnosti jih –
vnitřní dítě, západ – vnitřní žena, sever – vnitřní muž, východ – duše.
Medicine wheel je posvátný, léčebný kruh. Představuje učení Matky Země a otce Velkého
Ducha. Vznikal postupně po mnohá staletí jako léčebný nástroj, který pomáhá navrátit
člověka do harmonie, vyléčit jeho vnitřní dítě, jeho ženskou a mužskou část, jeho vztah
k Matce Zemi a k vlastní duši. Nauka léčebného kruhu, který Alicie používá, je výsledkem
starobylého poznání lakotského lidu a dlouhodobých pozorování. Představuje zrcadlo našeho
vnitřního života.
V úvodu workshopu se připravíme na hlubší práci otevřením čaker, očištěním posvátnou
šalvějí a lokalizujeme naši duši. S sebou si přineste své oblíbené kyvadlo.
Místo: meditační centrum u Kamenné ryby – Loděnice -Nenačovice

29.8.2012 Medicine wheel (stavba nového medicine wheelu)
Místo: centrum Ostrov

30.8.2012 2012: Čas rovnováhy
Místo: Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1

31.8. - 2.9. 2012 Šamanský víkend
Abychom pomohli Matce zemi a nám samotným překlenout konec starého světa a vstoupili
v harmonii do Nového Času.

"Uspořádáme šamanský víkend, za pomocí šamanské práce pomůžeme Matce Zemi a sobě
samým jakožto Světelným Bojovníkům na konci čtvrtého světa odvrátit stíny, které napadají
lidstvo.
31. srpna je úplněk, já tento rok oslavuji 12 Ohňů a 13 Měsíců, protože se jedná o rok
rovnováhy! 12 zastupuje mužskou část a 13 ženskou, jako je Luna!
Začneme seminář Úplňkovým Rituálem, použijeme Runy a Medicínský kruh, Spirálu,
kolektivní Modlitbu, meditaci, zhmotnění (manifestaci), Šamanské zrcadlo, léčení a čištění a
pod dohledem Průvodce Ducha se připravíme a odevzdáme vše, co máme.
Teď je ten správný čas a toto je naše mise, důvod, proč jsme se inkarnovali do této doby.
Místo: meditační centrum u Kamenné ryby – Loděnice -Nenačovice

5.9. 2012 (bude uvedeno)
Místo: Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1

7.9 - 9.9. 2012 (bude uvedeno)
Místo: meditační centrum u Kamenné ryby – Loděnice -Nenačovice

9.9.2012 Hopi oheň
Zveme všechny lidi ,kteří chtějí aktivně přispět přáním, modlitbou, písní, poděkováním, a
darem pro Matku Zemi k nastolení věčného míru , aby přišli zapálit Hopi oheň. Je to obřad,
který se koná každý měsíc na celém světe v den se stejným číslem jako je pořadí v měsíce v
roce. Je symbolem propojení všech modliteb za mír a harmonii, je symbolem spojení všech
,kterým záleží na osudu Země, na vzájemném soucitu, úctě a porozumění - věnovaný naší
planetě, Matce Zemi, jejímu uzdravení.
Účast na posvátném ohni Hopiů není ničím omezená,jde o společné setkání lidí v kruhu
kolem ohně ,mužů, žen i dětí. Důležitý je záměr, důvěra a láska vložená do společného
obřadu. S sebou přivezte dary pro Matku Zemi: byliny - šalvěj,tabák,pryskyřici, které vložíte
do ohně. Obřad se bude konat venku u ohně v přírodě ve sváteční atmosféře. Vezměte si
prosím vhodné oblečení.
Záměrem obřadu je hluboká láska k vesmíru, planetě,bytostem a k sobě. Jeho síla je obrovská
a popel z Posvátného ohně Hopiů je pokládán za léčivý.

Příchod v 18.00. Podělíme se o zážitky a nápady. Pro ty, kteří se účastní poprvé, proběhne
krátké povídání. Končíme kolem 22.00–23.00 hodiny.
Místo: meditační centrum u Kamenné ryby – Loděnice -Nenačovice

Individuální konzultace a léčení s Alícií
(možnost čištění domů, bytů, prostorů)
dle individuálních objednávek
Termíny: 23.8.,28.8.,30.9.,3.9.,4.9.,6.9.,

Místo: Loděnice – Nenačovice 160, 12 km od Prahy směr Beroun
Pro podrobnou mapu klikněte sem.
Popis cesty autem:
Z Prahy směr Beroun, na 10 km sjezd z dálnice na Loděnice, poté doleva na hlavní a hned
doprava, jako zpátky ku Praze, asi po 1000 m (u velké reklamní cedule Country Live) doleva
na Chrustenice. Za vesnicí z kopce kolem kempu Válek rovně a poslední dům s velkou
prosklenou terasou po pravé straně.
Popis cesty autobusem:
Ze stanice metra B Zličín bus č. 380, (ale i další soukromí přepravci) směr Loděnice, zastávka
Loděnice – pod lanovkou. Dále pěšky po směru autobusu, první odbočka vpravo směr
Chrustenice, Nenačovice. V případě bloudění volejte na 604 815 975.
Cena: 1 500 Kč (1,5 hod.)
Překlad: 200 Kč
Kontaktní osoba: Ena Šperková
Kontakt: 774 309 259, enasperk@centrum.cz
Semináře jsou překládány z anglického jazyka do českého.
Více informací najdete do konce dubna na tomto webu
www.aliciahamm.blackeye.cz

