Tekoucí řeka a Černá Pantera
zvou vás v pokoře a pevné víře,
na seminář s Alicií Hamm,
s tou, která zná jazyk Země,
toto poselství vyšlo ZE - MĚ :-) 21.4.2012 v 1:01
Těším se z přítomných okamžiků jako Tekoucí řeka
V této jedinečné době,
máme my, společenství lidí jedinečnou šanci,
pomoci matce Zemi a tím i sobě,
my jsme ty buňky, které spolutvoří Zemi.
Země je naším ochranným tělem i chrámem,
indiány, dětmi Země nazývaný Velký Duch,
spolutvoří Oheň, Zemi,Vodu i Vzduch,

v Medicinském Kole celý vesmír se střetává,
odpovědi na otázky srdce nám na dlani dává.
Ten, kdo opravdu hledá, zde sebe nalézá.
Máš-li odvahu a hledáš-li opravdově,
nacházíš se v té nejsprávnější době.

KDY A KDE?
ČTI DÁL 

2 denní seminář a Alicií Hamm,
MEDICINE WHEEL
29. 8. - 30.8.2012
Program:
příjezd možný již od 28.8.2012 odpoledne
29.8.2012 od 9:00 – stavba Medicine Wheel – Léčivého kruhu
odpoledne – základní informace o Léčivém kruhu, jak s ním pracovat a jak se v něm pohybovat
30.8.2012 - pokračování práce v Léčivém kruhu, základní šamanské techniky – čištění aury a čaker,
lokalizace duše a mnoho dalších zajímavých technik a informací
V průběhu obou dní budeme pobývat v krásné přírodě Orlických hor, povídat si, ráno a večer budeme
společně cvičit Chi-kung, v případě zájmu se můžete naučit základům sestavy Tai-ji 24. Program bude volně
a přirozeně usměrňován kruhem lidí, který se zde sejde.
Více info o Alicii a její práci najdete na: www.aliciahamm.blackeye.cz (a na www.cestyksobe.cz)
Poplatek: 1.111 Kč (záloha 611 Kč je zároveň závaznou přihláškou – zálohu prosím posílejte na účet číslo
1088098173/0800, jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo)
Počet účastníků – max. 20, možno zajistit vegetariánskou stravu za 250 Kč/den
Ubytování – možno postavit stan na louce či v zahradě (zdarma),
Přespání na půdě na vlastní karimatce – 50 Kč/osobu/noc
na žádost zajistíme některý z penzionů v blízkém okolí
Kontakt – RenesanceZivota@email.cz, tel.: 608 637 041,
Adresa: Lhotka 3, mezi obcemi Pastviny a Klášterec nad Orlicí
Orlické hory, poblíž města Žamberk, Mapa viz. příloha
Těšíme se na setkání Tekoucí řeka a Pantera - Pavel a Monika www.RenasanceZivota.cz

Kdo je ALICIA HAMM?
Šamanka původem z Argentiny, která ve své první iniciaci
přijala jméno „Most“ (the Bridge). Alicia následuje tradice
indiánských kmenů (Lakota a Hopi) severní a jižní Ameriky.
Mezi její učitele patřil Walace „Černý los“ (Wallace –
Black Elk), který je i její hlavní a největší učitel, „Hbitý
jelen“ (Swift Deer), „Odvážný bizon“ (Brave Bufalo), „Pán
větrů“ (the Lord of the winds), incký mistr Don Eduard,
Franco Gabriel Hernández a další.
Na svých seminářích pracuje s lakotským šamanským
léčivým kruhem (Medicine wheel), lakotskou školou snů
(the Dream school). Na seminářích používá a
pracujes kyvadlem, krystaly, učí čištění aury – vykuřováním
posvátnou šalvějí a ptačími pery, otevření čaker, lokalizaci
duše, meditace. Přes tyto metody učí lidi transformovat a
rozpouštět naše bloky. Pracuje tradičním způsobem,
k poctě duchů, k léčení a k poctě Matky Země. Její přístup
vychází z principu, že ona je pouhým nástrojem – Mostem,
semináře řídí formou chanellingu.
Alicia svým léčením umí přesně lokalizovat naše bloky,
které jemným způsobem pročišťuje, uvádí nás do našeho
středu, do spojení se silou přírody a do naší jednoduchosti.
Dokáže posílit naše duševní síly.
Zdroj: http://www.aliciahamm.blackeye.cz/alicia-hamm.html

