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Medicine wheel, Lakotská Škola Snů a Práce s Elementy

Alicia Hamm je indiánská šamanka z Argentiny. Pracuje s tradičními rituály svých 
učitelů z kmenů Hopi a Lakota. Pracuje s lakotským Medicine wheelem (metoda čtyř 

směrů a čtyř částí naší duše - vnitřní dítě, žena, muž a duše. Pracuje s Lakotskou 
Školou Snů a výkladem snů.

Více informací a rezervace: www.aliciahamm.blackeye.cz, enasperk@centrum.cz, tel.: 774 309 259
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Alicia říká: „Ostrov Gran Canaria má sílu obsidiánu, protože obsidián se zde 
nachází ve velkém množství, je černým zrcadlem, a tak můžete rozpoznat skryté 
části svého vědomí, maska padá a vy vidíte, co je za ní. Pokud se sebou pracujete 
v Medicínském Kruhu pod tímto vlivem, můžete skutečně dosáhnout svého středu 
a uzemnit se.“ 
 
Medicine wheel (Medicínský kruh) je posvátný kruh, který spojuje učení Matky 
Země, Velkého Ducha, metodu čtyř posvátných směrů a čtyř částí naší duše – 
vnitřní dítě, žena, muž a duše.  Vše ve Vesmíru se pohybuje v kruzích a tím je 
vytvářena harmonie.

Budeme pracovat s Matkou Vodou, která je elementem Dítěte, takže budete 
intenzivně ve svém vnitřním Dítěti. S Matkou Zemí budeme pracovat v horách 
prostřednictvím Ženy, a zažijeme její sílu. Při pohledu na horizont ostrova při 
práci s Mužem vyčistíme svou mysl prostřednictvím elementu Vzduchu.… Slunce 
je na Gran Canaria silné a zářivé, je velkým pomocníkem pro práci s naší Duší 
v jejím elementu ohně, přináší tolik Světla…...

Po celou dobu budeme pracovat se sny na základě instrukcí o Lakotské škole snů. 
Každý den věnujeme jednu hodinu výkladu zaznamenaných snů. Tři dny budou 
věnovány soukromým konzultacím. 22. dubna prožijeme Úplňkovou meditaci.

Na Kanárských ostrovech prožijeme 5 dní intenzivního času, kde práce s Ele-
menty znamená skutečně se do nich ponořit – slaná voda, hory a zářící slunce, 
dýcháme nejčistší vzduch v Evropě, zatímco pracujeme na svém sjednocení 
v Medicínském kruhu.

Více informací a rezervace: 

www.aliciahamm.blackeye.cz, enasperk@centrum.cz, tel: 774 309 259


