
 

Przygotować świadomych leaderów do rozpoczęcia połączonych społeczności oraz projektów  

zakorzenionych w rodowej wiedzy. 

 

Medycyna Świętego Koła : Rodowa wiedza dla Nowoczesnego Świata 
 

Dołączcie do nas w dynamice kręgu by zbadać następujące tematy : 

Jakie są nasze głębokie, podświadome motywacje na manifestację nowego świata ? 

Co jest źródłem zanieczyszczenia i choroby zarażającej nasze społeczeństwo i                       

świadomość ? 

W jaki sposób możemy wykształcić się jako prawdziwych leaderów zmian w przeciw 

wyzwań które napotykamy ? 

Jaka jest praktyczna strategia by zmienić naszą wspólną rzeczywistość i jak możemy 

osobiście współpracować z tym ruchem ? 

Po raz pierwszy, nasza społeczność, organizacja non-profit wybiera się w podróż przez Europejskie 

ziemie, oferując wyjątkowe podejście żeby odpowiedzieć na te pytania. Pracując z mądrościami i 

praktykami autentycznych rodowych tradycji,  podchodzimy do obaw nowoczesnego wieku. 

 

Podczas tego programu, będziemy : 

• definiować i udoskonalać nasze motywacje by uczestniczyć w wyłaniającym się światowym 

ruchu ekologicznym  

• uczyć się jak szamanizm może być mistyczną ścieżką na kształcenie leaderów 

• odkrywać uniwersalną strukturę i dynamikę Świętego Koła oraz sposobu w jaki może ona 

zwiększyć wszystkie  obszary naszego życia, integrując duchową ścieżkę  

• połączyć się z autentycznymi tradycjami i praktykami które prowadzą nas do ujawnienia 

świadomości naszej prawdziwej tożsamości i usługi dla życia. 

• praca w świadomości kręgu, umożliwi nam odkrycie sposobów na budowanie zdrowych i 

kwitnących społeczności. 

• identyfikować i zaczynać uczyć o sposobach na przeobrażenie podświadomych uwarunkowań 

(fałszywe ideologie, wizje, przekonania lub założenia, umysłowe i emocjonalne funkcjonowania, 

itd.) które blokują naszą ścieżkę w pojawieniu się nowego świata w dynamice uzupełnienia 

• badać praktyczne strategie na ukazanie lokalnych projektów i społeczności które będą mogły 

stworzyć sieć zdrowych komórek dotykającą poziomu światowego społeczeństwa (np. poprzez 

systemy reprezentacyjne oraz rady, klanowe przedsiębiorstwa) 

 

 



Nasz program składa się z… 
 

> Codziennych Kręgów Śpiewu 

> Tradycyjnych Ceremonii 

> Szałasu Potu 

> Dyskusji w świadomości kręgu 

> Indywidualnego doradztwa oraz planowania życia 

> Zdrowych wegetariańskich posiłków 

 

> Lekcji oraz warsztatów na tematy jak… 

 Filozofia, dynamika Świętego Koła i jego przełożenie na nasze życie 

 Szamanizm i nasza relacja z Matką Ziemią 

 Szamanizm i praktyki ceremonialne - metodologia procesu pracy ze świętą ścieżką 

 Wspólne podświadome archetypy i ich przeobrażenie 

 Jak iść ścieżką w społeczności 

 Leadership i Świadomość Koła 

 Struktury oraz dynamiki społeczności (identyfikacja wyzwań i rozwiązanie konfliktów) 

 Nowe społeczeństwo na bazie Świętego Koła : 

  Nowy system edukacji 

  Modele zarządzania 

  Struktury socjalne 

  Systemy reprezentacji 

  Ogólne i lokalne strategie 

  Przedsiębiorstwa klanowe 

  Ekologiczna świadomość 

  Medycyna przez sztukę oraz naukę  



Pobądz: Poniedziałek 23 Lipca - Niedziela 29 Lipca 2018 

Przez tydzień będziemy żyli na pięknej, surowej ziemi społeczności w rozwoju (Pobądz Bliżej z 

Naturą). Odkrywanie uniwersalnych nauk szamanistycznej ścieżki na bazie filozofii Świętego Koła 

będzie naszym celem aby rozwijać społeczności oraz potencjalizować zrównoważone projekty. 

Dwie tradycyjne ceremonie będą nas prowadziły ku sztuce kształcenia leaderów. 

7 dni 

Dla Angielsko i Polsko języcznych 

2500zł spanie w namiotach w naturze   

Program będzie brał miejsce w naturze, przestrzeń będzie zorganizowana kempingowo. Prosimy o          

zabranie ze sobą namiotu oraz śpiworu w miarę możliwości. Cała infrastruktura będzie zapewniona, 

toalety, kuchnia, itd. Wegetariańskie posiłki są zapewnione w cenie (prosimy o informacje o                   

ewentualnych przeciwskazaniach do niektórych produktów spożywczych). 

Cena programu którą proponujemy obejmuje koszta podróży ekipy medycyny, oraz koszta organizacji 

takiego programu (cena najmu ziemi, logistyka, jedzenie). Osoby oferujące program przyjeżdzają do 

Europy z Peru, i nie zyskują pieniędzy na organizacji tych programów. Tak więc jeżeli uważacie, że 

wartość programu jest większa i macie na to fundusze, chętnie przyjmiemy większe podarunki (które 

mogą także pomóc w sytuacji gdyby ktoś nie miał wystarczających pieniędzy).  

Osoby które mają problemy finansowe i nie mają dosyć na program, zapraszamy do kontaktu z nami. 

Zapisy 

By zapisać się na program, zapraszamy do wypełnienia formularzu. W momencie gdy dostaniemy go, 

ktoś z naszej ekipy skontaktuje się z wami, podając informacje o płatności (bez zwrotnego) depozytu o 

wysokości 30% całkowitej ceny.  

Kontakt 

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub problemy z formularzem, zapraszamy was do kontaktu z nami. Z 

przyjemnością czekamy na wasze maile ! 

Po Polsku : p.kwilman@hotmail.fr (Patrick) 

Po Angielsku : hare@willkahampi.org (Hare)  
 

Więcej informacji 

Znajdziecie więcej informacji o naszej społeczności, programach oraz innych działaniach na naszej 

stronie www.willkahampi.org 

By zobaczyć dokument opisujący resztę programów, proszę kliknąć tutaj.  

Złóż wniosek tutaj : http://bit.ly/2FBFazD 

https://www.willkahampi.org/
https://muyolwillkahampi.secure.retreat.guru/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/Tour-Presentation-POLISH.pdf
https://goo.gl/forms/mEYnQ00rINndqOF52


Nazywamy się Willka Hampi (znaczące „Święte Koło Medycyny” w języku Quechua z Peru), 

organizacja non-profit i alternatywna społeczność licząca 20 stałych członków, mieszkająca 

samowystarczalnie w świętej dolinie Andów, Peru. 

Nasza grupa  składa się z członków pochodzących z czterech części świata, wykształconych w 

różne niezbędne dziedziny Życia, jak Edukacja, Sztuka czy Nauka. Nasze badania i praktyki są 

prowadzone przez kolektywny ceremonialny  proces by zbiec się z Pradawną Wiedzą i jej 

aplikacją w nowoczesnym świecie. 

Kim jesteśmy ? 



Założyciel oraz Starszy naszej społeczności 

Sri Gopal Das, urodzony we Francji, 

przeszedł inicjację w świętej ścieżce poprzez 

Tradycje Vaisnava z Indii oraz Czerwoną 

ścieżkę z Ameryk. Prowadzony przez święte 

medycyny, założył centrum kształcenia w 

Sztuce i Mistycznych Naukach by kształcić 

leaderów i ludzi medycyny służącym 

prawdziwym przemianom. Ucząc o 

wartościach świadomości Kręgu, zjednoczył społeczność na 

podstawach Świętego Koła i tradycjonalnej struktury klanu. Od 20 lat, 

Gopal i jego Krąg rozwinęli unikatowy kolektywny proces ceremonialny 

i specyficzną metodologię w celu ogólnego pobudzenia świadomości.  


