Serdecznie zapraszam Was na Szałasu Potu w Zaduszki!
2/3 listopada 2018, Hażlach k/ Cieszyna
Jest to ceremonia oczyszczenia i odrodzenia, powrotu do łona Matki Ziemi. Ceremoniał ten wywodzi
się z tradycji rdzennych społeczności Ameryki Północnej. Jest to niezwykłe i transformujące
doświadczenie, które pomaga głębiej poznać siebie, jest to też przestrzeń, w której człowiek może
otrzymać wgląd, uzdrowienie i spełnienie intencji dzięki mocy wszystkich żywiołów i odtworzenia
kreacji Wszechświata.
Powracamy do czasu początków by będąc świadkami pierwotnych sił kreacji odnowić i odświeżyć
własną relację z życiem. Górna półkula szałasu i dolna niewidoczna, zagłębiona w ziemi, wraz z
kamieniami w środku stanowią model Wszechświata, jego symboliczny zarodek, Początek
Wszechrzeczy, którego jesteśmy świadkami i uczestnikami. Wewnątrz łaźni jesteśmy jak embriony,
jak jaja w skorupie żółwia. Cofamy się do początku, to tutaj kumuluje się największa ilość mocy, jako
że we wszystkich początkach skupia się największa twórcza siła. To właśnie wtedy możemy
podejmować właściwe decyzje, niczym indiańska starszyzna plemienna.
Podczas 4 rund, poświęconych 4 kierunkom i 4 żywiołom przechodzimy przez wszystkie etapy życia
człowieka od narodzin, poprzez dorastanie, dojrzałość, starzenie się aż po śmierć.

Działanie
Nadzy, w ciemnościach; objęci mocą kręgu i konstrukcji szałasu, przechodzimy prawdziwą
przemianę, oczyszczamy nasze ciało z toksyn i nadmiaru soli, a wchodząc w głąb siebie odnajdujemy
zakłócenia i blokady, uwalniamy energię, integrujemy przeciwieństwa, uwalniamy emocje i
wspomnienia, łagodzimy i uzdrawiamy traumy, zostawiamy balast uporczywych programów i
schematów.
Wysyłamy również życzenia i wyrażamy intencje, które wraz z unoszącym się dymem i parą
zabierane są tam, gdzie mogą zostać wysłuchane i spełnione.
Ciemność, intensywność, ciepło i brak poczucia realnej przestrzeni w Szałasie, kreuje pewien rodzaj
medytacji, gdzie głęboko możesz doświadczyć siebie oraz połączenia ze wszystkim i ze wszystkimi na
poziomie fizycznym, mentalnym i duchowym. Stan medytacji, w jakim się znajdujemy sprzyja i
pomaga w wytworzeniu nowych wzorców myślowych i zastąpieniu tych starych, które
niejednokrotnie są bolesne i nieprawdziwe. Rytuał Szałasu, każdemu z uczestników przynosi
intencjonalne, unikalne, osobiste i jemu potrzebne uzdrowienie oraz nowe doświadczenie swego
Jestestwa. Transformacja i uzdrowienie zachodzi zarówno podczas samej ceremonii, jak i jest
rozciągnięte w czasie już po jej zakończeniu.
Szczegółowy opis przebiegu ceremonii znajdziesz w artykule:
http://suplementswiadomosci.pl/index.php/2017/11/25/ceremonie-szalasu-potu/

Ceremonię poprowadzi Izabela Ewa Ołdak- artystka sztuk pięknych; kobieta o mocy
Ognia, pasjonatka praktyk szamańskich, sztuk ezoterycznych i
mistycyzmu.
Podróżniczka, badaczka, wyznawczyni życia w zgodzie z Naturą i zdobywania wiedzy
poprzez kontakt z nią (panteizm i animizm).
Szałas Potu poznała dzięki Wojciechowi Jóźwiakowi. Nesowi Krukowi, Valerie Salez
i Maestro Manuelowi Rufino. Ceremonie prowadzi od 2015 roku. W 2010 inicjowana
na szamańskiej ścieżce przez buriackiego szamana Valentino, na wyspie Olchon
leżącej na jeziorze Bajkał, na Syberii.
Na co dzień prowadzi pracownię artystyczną Sowa Studio w Bielsku-Białej, gdzie
tworzy symboliczno-mistyczne obrazy, prowadzi warsztaty artystyczne, a także
spotkania w Kręgu, podróże po Zwierzęta Mocy oraz czyta Tarota.

ZADUSZKI/ DZIADY
Wiara w nieśmiertelność pozazmysłowej cząstki człowieka wydaje się być uniwersalna na przestrzeni
dziejów. Zaduszki a dawniej Dziady były, więc poświęcone pamięci i modlitwie za zmarłych, które w
zależności od regionu przyjmowało rozmaite formy. Od przyjmowania do domostw i karmienia dusz,
aż po zapalanie zniczy na grobach. To dzień zadumy i refleksji nad przemijalnością rzeczy doczesnych
i ostatecznym losem człowieka.
Będzie to zatem ceremonia poświęcona pamięci i łączności ze zmarłymi, z naszymi przodkami i z
rodem. Tym razem ołtarz przy szałasie będzie przystrojony nie tylko naszymi przedmiotami mocy, ale
także darami, światłem i pożywieniem dla dusz błąkających się po ziemi. Będziemy również modlić
się o to, by siła tej ceremonii pomogła im na odnalezienie spokoju i światła w swojej wędrówce do
Boga.

Bedzie to czas, w którym zastanowimy się nad pojęciem Przemijania i Śmierci, popracujemy z bólem
i emocjami towarzyszącym nam w momencie odchodzenia osoby nam bliskiej.
Opowiemy sobie o życiu pozagrobowym oraz udamy się po korzeniach Drzewa Życia w odwiedziny
do krainy zmarłych.

Miejsce
Będziemy gościć w spokojnej wsi pod Cieszynem. Dookoła
posesji jest dużo drzew i jezior. Mamy do dyspozycji cały
dom, a w nim poddasze, 3 pokoje, kuchnię i 3 łazienki.
Adres: Zajęczy Jar ul. Muroń 24, 43-419 Hażlach

PROGRAM:
Piątek
17:00 Spotkanie w kręgu
18:00 Budowa szałasu
19:00 Rozpalamy Ogień i tworzymy ołtarz
20:00 Czas rozmów i muzyki
22:00 Wchodzimy do szałasu
01:00 Czas darów dla Ognia i podziękowań, wypoczynku i śnienia.
Sobota
09:00 Śniadanie
10:30 Rysujemy Mandalę integrującą nasze doświadczenia
12:00 Krąg zamykający spotkanie
Co należy zabrać?
• jedzenie
• śpiwór
• materac lub karimata (jeśli jest duża ilość osób i nie wystarczy wyposażenie domu)
• odświętne ubrania i ozdoby
• ręcznik
• prześcieradło lub chustę (do owinięcia się przed wejściem do szałasu)
• magiczne przedmioty, które chcemy położyć na ołtarzu przy szałasie by naładować je energią
• dary dla Ognia np. kadzidła, szałwię, zioła, kopal
• instrumenty muzyczne
WAŻNE:
• Szałasu Potu nie należy porównywać do pobytu w saunie, jest to zupełnie innego rodzaju
doświadczenie, dlatego o chęci przystąpienia powinna decydować wewnętrzna potrzeba i jasno
określona INTENCJA! Dlatego bardzo proszę poświęć czas na jej przygotowanie.
To, w jakim celu udajemy się do szałasu, czy to, co chcemy oczyścić i z czym pracować kształtuje
nasze doświadczenie!

• Pamiętajcie, że w dzień, w którym się spotykamy warto zachować dietę. Tego dnia jemy tylko
lekkostrawny pokarm: owoce, warzywa, pijemy dużo wody, oraz NIE UŻYWAMY ŻADNYCH
ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH!!!
• Jeśli dana osoba cierpi na dolegliwości związane z sercem lub nadciśnieniem, jak również przyjmuje
leki psychotropowe (antydepresanty itp.) proszę o zgłoszenie przed uczestnictwem w ceremonii!
Inwestycja:
Ceremonia + nocleg: 200 zł
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY!
Rezerwacje miejsca stanowi przedpłata 50 zl na konto: mbank 05 1140 2004 0000 3102 7414 1042
Kontakt: izabela.oldak@gmail.com, tel: 506338954

