Alicia Hamm

„Kráčet s velkým duchem“
„Walking with the great spirit“

Indiánská šamanka a léčitelka, která následuje učení kmene Hopi,
Lakotů a metodu Havajských léčitelů Ho´oponopono.
http://aliciahamm.blackeye.cz

Seminář v Haluzicích na Slunovrat
Medicine Wheel
19.–21. 6. 2009, začátek v pátek v 17.00 hod.
Medicine wheel je lakotský šamanský kruh, který v tomto roce postavíme z kamenů na semináři v Haluzicích.
V tomto kruhu léčíme čtyři části naší osobnosti vnitřní dítě – jih, vnitřní ženu – západ, vnitřního muže –
sever, duše – východ. Jako léčebný nástroj pomáhá člověka navrátit do harmonie z přírodou. Ubytování je na
matracích na romantické půdě, dále v teepee na matracích s vl. spacákem anebo si můžete sebou vzít stan, další
možnost spát pod širákem. Místo se nachází na samotě uprostřed lesů s rybníkem, kde protéká říčka Kyjovka.
Místo:
Škola v Haluzicích, Haluzice u Kyjova, www.haluzice.cz
Poplatek: 2 500 Kč (cena nezahrnuje stravu a ubytování)
Ubytování + vegetariánská strava: 700 Kč (Pá – večeře, Ne – oběd)

Semináře v Praze
Jak vystoupit z krize? / How to Come Out of the Crisis?
23. 6. 2009, začátek v úterý v 18.00 hod.
Vstupte dovnitř sama sebe a podívejte se do očí svým strachům a svým osobním krizím. „Crisis“ je řecké
slovo a znamená „rozhodnutí“ nebo „rozhodující moment“. Krize přináší situaci kdy se musíme rozhodnout, kdy na něčem musíme zapracovat.
Místo:
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Poplatek: 450 Kč
Přihlášky a rezervace pro tento seminář získáte na www.maitrea.cz, seminare@maitrea, tel.: 725 783 506.

Ženská sexualita / Women Sexuality
27.–28. 6. 2009, sobota–neděle od 10.00 hod.
Seminář je přístupný ženám, které chtějí pracovat na svých traumatech, zneužití, necítí spojení v milostném
životě. Strach být sama sebou. Budeme otvírat čakry, čistit auru, navracet duši na své místo.
Místo:
Škola Hrou, Nad Kajetánkou 134 / 9, Praha 6 (u hotelu Pyramida)
Spojení: tramvají č. 22, 23, 25, 15
Poplatek: 2 000 Kč
Pro omezený počet míst doporučujeme včasnou rezervaci.

Kráčej s duchem a svojí sílou již nyní!
Walk with the Spirit and Take Your Power Now!
29. 6. 2009, začátek v pondělí v 18.00 hod.
Vezměme naší Sílu aktivně konat a být hercem svého života - nejenom pasivním publikum, které sleduje, co
se mu přihodí. Vystupme z roli oběti, vystupme z krize. Na semináři vás prosíme být aktivními účastníky
procesu učení. Proto si pečlivě připravte své otázky.
Místo:
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Poplatek: 450 Kč

Materializace a manifestace snů
Materialization and manifestation of dream
30. 6. 2009, začátek v úterý v 18.00 hod.
Sen může být předobrazem budoucích dějů. Je třeba vědomě a zodpovědně přistupovat k jeho realizaci
a aktivně se účastnit na vytváření podmínek k jeho uskutečnění.
Místo:
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
Poplatek: 450 Kč

Semináře a rituály
Chrustenice-Nenačovice u Prahy
Místo:
Spojení:

Loděnice-Nenačovice 160, 12 km z Prahy
z metra B Zličín MHD bus č. 380 směr Loděnice, zast. pod lanovkou

Šamanizmus v každodenním životě / Shamanism in every day life
3. 7.–6. 7. 2009, začátek v pátek v 17.00 hod.
Chceme-li změnit svou realitu, musíme nejprv změnit své myšlenky mysl. To můžeme udělat tím, že
vneseme posvátnost do každodenních činností, které mají v našem životě dalekosáhlé účinky. Spojíme-li se
Duchem, může pak do nás vstoupit Síla. Naučíme se jak si postavit svůj oltář, vyrobíme si rituální předměty.
Proto si na seminář přinesete s sebou materiály a nářadí pro výrobu Vašich silových objektů (například
pírka, kůži, krystaly, parůžek, bavlnky, nitě, lepidlo, drátek, mušle..., a nářadí nůž, nůžky, velkou jehlu...,
dečku na oltář, sošky,...).
Poplatek: 3 200 Kč (cena nezahrnuje stravu a ubytování)

Hopi oheň / Hopi fire
7. 7. 2009, začátek v 18.00 hod.
Rituál mírového ohně kmene Hopi.

„Znovuzrození“ seminář + sweatlodge
„Rebirth“ seminar + sweatlodge
9. 7.–12. 7. 2009, začátek čtvrtek od 17.00 hod.
Na semináři znovuzrození se budeme připravovat otevíraním čaker, čištěním posvátnou šalvějí, modlitbou,
meditací, rituály pro vstup do sweatlodge, díky které dostaneme příležitost znovu se zrodit z lůna Matky
Země. Naučíme se jak si postavit svůj oltář, vyrobíme si rituální předměty. Proto si přineste sebou na seminář
materiály a nářadí pro výrobu Vašich silových objektů (například pírka, kůži, krystaly, parůžek, bavlnky, nitě,
lepidlo, drátek, mušle, nůž, nůžky, velkou jehlu, dečku na oltář, sošky...). Sweatlodge je indiánská potní chýše.
Poplatek: 3 200 Kč (cena nezahrnuje stravu a ubytování)
Ubytování + strava: ve společném prostoru s vl. spacákem + vegetariánská strava 400 Kč/den
		
v apartmánech s lůžkem + vegetariánská strava 500 Kč/den
		
bez ubytování poplatek za provoz areálu 150 Kč za seminář

Semináře na Zámku Navarov
ve spolupráci OS pro rozvoj Navarova a spoluorganizací s kruhem žen 11 Taras

Místo:
Spojení:

Zámek Navarov
přímé vlak, 100 km z Prahy, 30 km od Liberce a 17 km ze Železného brodu.

Kráčej s duchem a svou sílou již nyní!
Walk with the Spirit and Take Your Power Now!
17. 7.–19. 7. 2009, začátek v pátek ve 13.00 hod.
Teď vezmeme naší Sílu činit a být hercem svého života – nejenom pasivním publikum, které sleduje, co se
mu přihodí. Vystupme z roli oběti, vystupme z krize. Na semináři vás prosíme být aktivními účastníky procesu učení se. Naučíme se jak si postavit svůj oltář, vyrobíme si rituální předměty. Proto si přineste s sebou
na seminář materiály a nářadí pro výrobu Vašich silových objektů (například pírka, kůži, krystaly, parůžek,
bavlnky, nitě, lepidlo, drátek, mušle, nůž, nůžky, velkou jehlu, dečku na oltář, sošky...).
Poplatek: 2 500 Kč (cena nezahrnuje stravu a ubytování)

Práce s elementy / Working with the Elements
24.–26. 7. 2009
Na semináři se budeme věnovat práci s elementy a rituály, s principy manifestace, rušení a transformace. Budeme
poznávat energii čísla 9, která je novou energií nové doby: energií radosti a lásky, energie tvoření beze strachu.
Poplatek: 2 500 Kč (cena nezahrnuje stravu a ubytování)
Ubytování + jídlo:

ve spoločném prostoru s vl. spacákem a karimatkou 200 Kč + jídlo 160 Kč/den
v pokoji s lůžkem 300 Kč + jídlo 160 Kč/den
dítě na společné posteli z matkou ve vlastní postýlce anebo pelíšek na zemi zdarma
hlídání dětí 30–50 Kč/hod.

Semináře v Navarově doporučujeme pro rodiče s dětmi.

Individuální konzultace a léčení s Alícií
dle individuálních objednávek
(možnost čištění domů, bytů, prostorů)

Termíny: 24.–25. 6 Maitrea 8., 9., 14., 15. 7. Chrustenice-Nenačovice u Prahy
Poplatek: 1 500 Kč (1,5 hod.)
Překlad: 250 Kč

Informace, přihlášky a rezervace
Web:
Email:
Tel.:

http://aliciahamm.blackeye.cz
enasperk@centrum.cz
774 309 259

Pro omezený počet míst doporučujeme rezervovat Vaší účast zaplacením zálohy do 12. 6. 2009
na č. ú. 51-0905530217/0100, variabilní symbol: mobilní číslo telefonu.
Slevy v případě sociální nouze možné.
Překlad na seminářích do českého jazyka zabezpečený.

