
 Indiánská šamanka a léčitelka, která následuje učení kmene Hopi, 
Lakotů a metodu Havajských léčitelů Ho´oponopono.

www.aliciahamm.blackeye.cz

Kampa park Praha – Malá Strana, 14. listopad 2010, začátek v 16.00

Karma Free Ritual  
Uvolnění karmy

rituál, kterým sebe a svůj lid osvobozujeme od karmy

Karma je vše nedokončené, pocity viny za škody nebo zlé věci, které jsme způsobili v minulosti, od počátku na-
šeho stvoření. Jsou to také všechny dobré projekty, které jsme začali, ale nedokončili, a také dluhy, které na nás 
leží a působí v nás strach, že přijde trest. Strach z potrestání nás provází spolu s pocity viny a špatného svědo-
mí. Karma, to jsou tyto řetězy, které nás nenechávají volně kráčet. Pocházejí z jakékoli minulosti, z tohoto živo-
ta nebo těch minulých. 

Můžeme ale být svobodni od karmy a viny, bez dluhů a beze strachu kráčet novým světem, novou dimenzí! 
Tento rituál osvobození provede každý pro sebe a také pro svůj lid, předky, kteří nás nyní o to žádají: „Na Slo-
vensku jsem měla sen. Viděla jsem v něm velmi mocného muže, jenž mi ukázal kletbu, kterou seslal na všechen 
slovanský lid, aby již nikdy nenarovnali hlavu a navždy byli jen služebníky druhých. Poté ke mně přišly staré ženy 
a žádaly mě o pomoc. Babičky prosily o vysvobození, žádaly, abychom rituál osvobození vykonali i pro ně. Tyto 
ženy, pramatky slovanského lidu, nikdy nebyly skutečně svobodné.“   

Modlitba za uvolnění pout falešných závazků, slibů, a přísah, které jsme v minulých životech udělali, abychom 
se obětovali, abychom žili v chudobě, bez lásky, sexu, rodiny, atd. Obřad Ho‘oponopono pro nastolení původní 
nevinnosti okamžiku stvoření.

Alicia je „medicine woman“ a ve své první iniciaci přijala jméno „Most“. Je mostem mezi světy a ztracené duše 
ji prosí o pomoc. Jejím posláním je transformovat  stíny a dětem Velkého Ducha a Matky Země přinést světlo 
a ukázat cestu srdce a harmonie.

Místo: Kampa park Praha, Malá Strana
Dobrovolný příspěvek na  náklady Alície.


