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Tüm Suların Rüzgarlarına…  

Sachamama, Hatun Amaru, 

Büyük YILAN… 

Suların annesi, nehirlerin annesi, galaksilerin annesi, 

Bizi bir araya getiren yolların annesi, 

Bize gel… 

Çevrendeki ışığınla bizi sar! 

Geçmişten kalma alışkanlıklarımızı tek seferde, tıpkı senin cildini soyduğun gibi soymayı göster bizlere. 

Toprağın üzerinde usulca, güzellik içerisinde nasıl yürüyeceğimizde rehber ol bizlere. 

Ancak bu şekilde tüm dokunduklarımızı, oluşturduklarımızı güzellik içerisinde inşa  

edebiliriz. 

İllüstrasyon: Müge Pirgaip 
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MERHABA!  

HOŞ GELDİN! 

Uzun zaman evvel, belki de çok yakın zamanlardan birinde... 

Belki de bir gece vakti çaldı kapın.  

Önceleri sen çağırdığın sandığın.. 

ataların çağırdı… senin soy ağacın, zamanın dışına sıçramış, 

hiçbir acı dokunmamış, şifalanmış pırıl pırıl bir soy ağacı.. 

Ve sen  kapıyı açtın…! 

Ne güzel!  

Ulaşılır olduğun için...  

Yerini almak için yola koyulduğun için, 

sana teşekkür etmek istiyorum ilk önce…  

teşekkürler..! 

 

Eğiliyorum karşında,  

bu cesaretli yolculuğa, kendi yolculuğuna nihayet çıktığın için..! 

 

Suyla başlıyoruz çembere… 

Ve usulca Ateşe geçiyoruz. 
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Su bizlere, geçmişimizi bir kerede üzerimizden indirmeye rehber oluyor. 

Ağrısız, sızısız, bir kerede yaralarımızı güç kaynağına çeviriyoruz…  

Bu ilk çember yönü Yaşam Çemberi’nin başlangıcıdır. 

Sachamama (okununuşu: Satçhamama); Büyük Yılan, kozmik yılan hatta Yılan Anne de deriz ona.  

Onun sayesinde geçmişimizden takılı kalmış alışkanlıklarımızı,  

hikayelerimizi dönüştürmeyi öğreniyoruz.  

Tıpkı onun cildinden sıyrıldığı gibi!  

Bu çok etkili bir yolculuk;  

Bu Şifa Teknikleri çok eski kadim bilgeliklerden gelme ve Işık dolu şifadan oluşmakta. 

 

Bunu ve daha fazlasını, buluştuğumuzda öğreneceksin. 

 

"Sen önden git” der ruh bedene, “beni dinlemiyor belki de seni dinler..” 

 sonra beden ruha “merak etme ben şimdi hasta olacağım sonra seni mecbur dinleyecek” der" 

Fiziksel olarak yaşadığımız her şeyin enerji alanında bir damgası vardır. 

Ruh - Beden - Zihin birdir. 

Gel, hep beraber yeni bir hayat, yeni bir bakış, farklı yaşlanan, farklı iyileşen, 

 farklı bedenler, zihinler inşa edelim.  

Sen de bu derin dönüşümü, yaşamına  

ve sevdiklerine taşı.   

Dona Felis Kohen        

Urban Shamans Academy® 
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Yanında bulunduracakların: 

● Bir örtü; işlemeli işlemesiz fark etmez, küçük yastık büyüklüğünde olabilir.  

● İp en az bir metre. 

● 3 tane taş, avuca sığacak, yaklaşık ceviz büyüklüğünde. Hiçbir özeliği olmasına gerek yok, hatta 

doğal taş bilgini bile kenara at 

● Talebini getir yanında ve heyecanını 

● 1 Adet Rattle (marakas / çıngırak) 

● 3 tane küçük hediye;   

Q’ero Şamanlarında adettir inisiyelerde enerji karşılığı olarak küçük bir şey vermek. Bu, olağanüstü 

bir şey olmak zorunda değil. 

● Rahat bir şeyler al yanına üzerine giyinmek için. 

● Bir kat güzel beyaz kıyafet al yanına, inisiye geceleri için. (Laika inisiyeleri düğün gibidir) 

● Not defteri, kalem.     

 

Yön Ücreti: 2000 TL 

* Yön ücretinin herhangi bir sebeple iadesi söz konusu değildir. 

* Yaşam Çemberi’ne katılım ön koşulu bireysel seans almaktır.  

 

BANKA BİLGİLERİ: 

Garanti Bankası IBAN 

TR81 0006 2001 3200 0006 6390 06 

 
Kılavuz: Caner Öngay 
 
 
Güncel tarihler ve iletişim için tıklayınız (whatsapp) 

https://wa.me/905353398388

