
 

Szaman w języku Ewenków oznacza tego który wie, który widzi…

 

W tym znaczeniu bardzo daleka jeszcze droga przede mną. Dostrzegam jednakże, że otaczający nas świat, tak 

ten rzeczywisty jak i duchowy, przedstawia się zgoła odmiennie

 

Przez całe swoje życie poszukiwałem symetrii i równowagi. Obcowanie z dziką przyrodą i naszymi „braćmi 

mniejszymi”, inaczej mówiąc ze światem zwierzęcym, wyrobiło we mnie pewną umiejętność wyczuwania magii i 

energii naszej Matki Ziemi. A także zapomnianą w

się z nią. 

 

Rozglądając się wokół, dostrzegam u wielu ludzi tę samą, podobną mojej

spokoju i harmonii. Przeto zaczęliśmy zapraszać ich do naszej ostoi na Pojezie

zakresu jogi, medytacji, zielarstwa oraz surwiwalu, próbują podzielić się swoją wiedzę. Warsztaty te określamy 

mianem  „SPA dla Duszy”. W połączeni z otoczeniem i ekologiczną kuchnią, tworzą idealne warunki, aby chociaż 

na krótki czas „przemieścić się do innego świata”.

 

Osobiście prowadzę szkolenia w zakresie podstawowych technik survivalowych

sytuacjach. Niekiedy organizuję także dla chętnych ceremonie szamańskie z różnych stron świata: „chodz

po ogniu”, „szałas potów”, „rytuał Rape”

w swojej Duszy, a także wyjście z lęków i schematów współczesnego świata. 

 

Przez wiele lat ludzi, którzy mi zaufali, prowadziłem

przez człowieka. Były to w pełnym tego słowa znaczen

pełne tajemnic i prawdziwej przygody, gdzie nie ma 

wewnętrzną mądrością. Są to bezsprzecznie Strefy Mocy… i może dlatego określano mnie mianem Szamana… 

Jeśli tęsknicie do natury, doceniacie jej pi
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ę niepokoju i braku balansu   
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