ROATA MEDICINEI – ciclul 2020-2021- (3 ZILE)
Dragii nostri,
Incepand cu luna Martie 2020 Scoala Medicina Samanica din Romania va invita sa va alaturati unui
nou ciclu al celui mai puternic instrument de autocunoastere si transformare personala – cursul
„ROATA MEDICINEI”. Este cel de-al 13-lea ciclu in Romania, dupa 12 ani de activitate neintrerupta,
perioada in care flacara vie a cunoasterii s-a aprins in inimile a sute de participanti.
Creat de Alberto Villoldo impreuna
cu samanii Q´ero, urmasii civilizatiei
Inca, acest corp de invataturi uneste
intelepciunea milenara transmisa
oral de-a lungul generatiilor, cu cele
mai actuale descoperiri ale fizicii
cuantice, epigeneticii si psihologiei.
„ROATA MEDICINEI” este un
parcurs initiatic de autodescoperire,
transformare si vindecare, vizand
integralitatea fiintei umane. Pe
parcursul celor 4 module care se vor
desfasura pe durata unui an,
invatam sa ne vindecam relatia noastra cu noi insine, cu familiile noastre si cu trecutul, pentru a
putea privi in viitor si a crea un nou destin inspirat din adevarul nostru cel mai inalt.
Vom avea oportunitatea sa deprindem cum putem pasi intr-o noua calatorie care ne va ajuta sa
evitam bolile ce fac ravagii in civilizatia moderna, sa eliminam suferinta fizica, emotionala si
spirituala si sa restabilim echilibrul in viata noastra.
De asemenea vom invata sa relationam cu Elementele naturii folosindu-le in lucrul nostru, vom
parcurge un sir de initieri samanice ce ne activeaza campul energetic luminos, ajutandu-ne sa ne
acordam intr-un mod profund si firesc cu energia Mamei Pamant si a intregului Univers.
Pe durata intregului curs vom fi indrumati de Echipa pregatita de Chris Waters, şaman, vindecător şi
instructor cu experienţă de peste 25 de ani, Iniţiată de Alberto Villoldo si care a activat ca senior
teacher în cadrul şcolii "Four Winds", formând şamani în Europa, Canada si SUA.
Echipa de samani formati in Scoala, sunt in serviciu de multi ani pe aceasta cale, acumuland
invataturi de la Chris, samanii Q´ero si din propriul lucru personal.
Va invitam sa fiti alaturi de noi in acest an, pe drumul devenirii noastre in acele fiinte care au fost
anuntate de profetii: Pastratori ai Pamantului, aducatori de Pace.
Cursul „ROATA MEDICINEI” este structurat in 4 module, cu o durata de 3 zile fiecare, in cadrul
carora sunt incluse practicile de autocunoastere, reconectare si autovindecare. Pentru mai multe
informatii in legatura cu fiecare modul, va invitam sa vizitati site-ul nostru:
www.medicinasamanica.ro si sa parcurgeti o scurta prezentare in ultima parte a acestui document.
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Datele celor 4 module ale cursului:
1.Modul: SUD
2.Modul: VEST
3.Modul: NORD
4.Modul: EST

20-22 Martie 2020
31 Iulie-2 August 2020
30 Octombrie – 1 Noiembrie 2020
31 Ianuarie – 2 Februarie 2021

Modalitatea de inscriere:
Vom debuta cu primul modul – SUDUL si pentru inscriere la „ROATA MEDICINEI ” predate de
Echipa Scolii – va rugam completati Formularul din link-ul urmator:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrTQtJMGCbu0K400TH7gT5wvvZkC7gx6nd1FFDCoO0dJkc
UA/viewform
In formularul de inscriere veti completa datele personale precum si optiunile de cazare si masa, data
sosire, cu cine doriti sa impartiti camera, acordul cu privire la datele personale, etc.
Persoana de contact pentru orice detalii si intrebari este
Florentina Popovici , email florentina.popovici.1970@gmail.com, tel 0740114488
Costul cursului si modalitatea de plata :
Fiecare din cele 4 module ale cursului vor avea acelasi cost :
Asadar, pentru primul modul – SUDUL – costul cursului este:
- 1150 lei / modul pentru studentii noi
- 850 lei / modul pentru studentii care repeta cursul
Pentru inscrierea la modulul SUD si rezervarea unui loc se solicita plata unui avans de 300 Lei
(nereturnabil) in contul RO97 BTRL RONC RT04 6097 7801 deschis la Banca Transilvania,
beneficiar SC LAIKA SPIRIT SRL; CUI: 39756779, cu mentiunea: “ Curs Roata medicinei –
numele participantului".
Trimiterea formularului de inscriere nu garanteaza asigurarea locului, fiind necesara plata avansului,
pentru aceasta,
Restul de plata se va achita cel tarziu cu 10 zile inainte de inceperea fiecarui modul.

Locul de desfasurare:
Locul de desfasurare este: Hotel Cota 1000 care se afla pe drumul national DN71, la
7km de centrul orasului Sinaia
(http://hotelcota1000.ro/ ), la poalele muntilor
Bucegi
Se poate ajunge cu masina din DN1
(Bucuresti-Sinaia) sau cu un taxi de la Gara
Sinaia. Locatia ofera doua variante de
cazare:
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Hotel Cota 1000, locul unde se afla sala de
mese, 24 de camere dispuse pe 4 nivele
Hanul cu Ursi, locul unde se afla sala de curs,
si 8 camere aflata la etajul 1
Cele doua cladiri se afla la o distanta de 100m, in
panta, pe trepte.

Costuri si detalii de cazare si masa, variante de meniu:
-

loc in camera dubla cu mic dejun inclus – 102 lei /noapte – camera standard; 119 lei /
noapte camera standard plus ( camera este putin ai mare si are o canapea in plus)
in regim single cu mic dejun inclus – 147 lei /noapte – camera standard; 202 lei / noapte
camera standard plus
pranz 54 lei
cina 42 lei

Sunt 4 tipuri de meniu (la alegere):a)vegan; b)lacto-ovo; c)lacto-ovo cu peste; d)cu carne
Fiecare persoana isi va alege meniul in formularul de inscriere si il va pastra pe toata perioada
cursului. Tipul de meniu va putea fi schimbat in timpul cursului prin solicitarea catre organizor si va
intra in vigoare din ziua urmatoare.
Variantele de masa sunt: mic dejun si pranz – sau – mic dejun,pranz si cina. Nu este posibila
optiunea fara nicio masa.
Costurile de cazare si masa se vor achita la receptia hotelului, numerar sau cu cardul si se pot
solicita facturi pentru.aceste servicii.
In formularul de inscriere, pe care il puteti accesa prin link-ul de mai sus, veti mentiona si
preferintele de cazare si masa.

Desfasurarea cursului:
Cursul va incepe in cu primul modul – SUD,
iar fiecare modul va dura de Vineri dimineata
– pana Duminica dupa amiaza. Vor fi in total
4 module care se vor derula aproximativ la
interval trimestrial (conform datelor de mai
sus), intreg ciclul durand aproape un an
calendaristic si permitand noii energii sa se
integreze definitiv in fiintele noastre.Asadar,
modulul incepe in prima zi, Vinerea, la ora 10
AM. Toti cursantii ar trebui sa ajunga la hotel
pana cel tarziu la ora 9, pentru cazare si
pentru a se acomoda si linisti dupa drum.
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Exista si posibilitatea sa solicitati cazare de joi noapte, eventual si cina, pentru a avea timp a doua zi
dimineata pentru micul dejun, de la ora 8 si a va pregatiti pe indelete de inceperea cursului.
In afara de Vineri-prima zi, cand se incepe
mai tarziu, programul de lucru este de
dimineata de la ora 7.00 si se continua
pana dupa cina.
Pauzele sunt de cca 10-15 minute si avem
la dispozitie ceai, cafea langa sala de curs.
Pentru acest serviciu fiecare persoana va
plati 15 lei pentru toate cele 3 zile ale
cursului, fiind necesari pentru
aprovizionarea cu ceai, cafea, lapte,
zahar.
Asadar, la ora 7.00 AM avem o prima activitate. Micul dejun este programat intre 8 – 8.45 AM. La
ora 9:00AM incepem cursul efectiv. Masa de pranz este intre 13-14.15. Apoi se contiuna cursul
pana la ora 18 – 18.30, cand avem cina, urmata de alte activitati de seara ( ceremonie, lucru). In
ultima zi – Duminica – cursul se termina in jurul orelor 16-17. Plecarea se face imediat dupa
finalizare.
„Suntem aici pentru voi” si va
asteptam cu drag sa pasim
impreuna in acest ciclu nou de
autodescoperire, transformare si
vindecare.
Echipa Medicina Samanica

(mai jos – prezentarea Rotii
Medicinei)
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Ce inseamna Roata Medicinei si Samanismul?
Roata Medicinei este o călătorie de
profundă transformare, împuternicire și evoluție
spirituală, pe calea cunoașterii străvechi a
vindecătorilor Inka. Șamanii Q’ero, ultimii dintre
Laika, cei ce trăiesc pe vârfurile munților Anzi, cred
că nu am părăsit niciodată Grădina, că suntem
Păstrătorii Ei și Co-creatori cu Universul clipă de
clipă. Onorând legatura cu Mama Pământ, marele
Feminin, ne aducem în relaţia justă, AYNI, cu noi
înşine si tot ceea ce ne înconjoară, astfel încât să accesam Abundenţa Universului.
Iată ce scrie Mircea Eliade despre această cale străveche: „Șamanismul conține credința
că șamanii sunt intermediari sau mesageri între lumea umană și lumea spiritelor. Se spune
despre șamani că tratează boli prin vindecarea sufletului. Alinând traumele ce afectează
sufletul/spiritul, restaurează corpul fizic al individului la echilibru și integritate.
Șamanul de asemenea intră în tărâmuri sau dimensiuni supranaturale pentru a obține soluții
pentru problemele ce afectează comunitatea [...] Șamanul operează în mod primar în lumea
spirituală, care afectează lumea reala. Refacerea echilibrului duce la eliminarea bolii.”
Rolul șamanului în timp a fost să cerceteze fără frică în Lumea de Jos pentru a regăsi întregimea
noastră. Acolo, în lumea inconștientului, șamanul descoperă piesele puzzle lipsă ale vieții
noastre, recuperând cu grație fiecare parte care lipsește, reasamblându-le într-o hartă întreagă
a noii vieți care se dezvăluie în fața noastră.” (Chris Waters)
ROATA MEDICINEI cuprinde tehnici de vindecare și transformare interioară, folosite și
transmise oral din generație în generație de către vindecătorii Q´ero. Prin pășirea în spirala
Roții invățăm să privim prin ochii șamanului și să ne schimbăm starea de percepție asupra lumii,
ieşind din strânsoarea fricilor și a limitărilor și pășind în destinul pe care l-am visat
dintotdeauna.
Roata Medicinei este o călătorie către Centrul ființei noastre, către propria lumină,
grație, putere și înțelepciune, învaţându-ne să ne manifestăm prin MUNAY - iubire
necondiţionată, YANCHAY - întelepciune, si YANKAY - putere, puse în serviciul comunitaţii.
Trecând prin cele 4 direcții cardinale și energii arhetipale, ne eliberăm de ceea ce este
lipsit de viață în noi - rănile personale, karma strămoşească, poveştile limitatoare - pentru a
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trăi pe deplin călătoria sufletului nostru și a visa lumea întru devenire din perspectiva vindecată
a ființei noastre.

Primul pas pe aceasta Cale este modulul Sudului,
guvernat de arhetipul Șarpelui. Sachamama ne învaţă
să privim prin ochii săi, fără judecată şi suferinţă,
astfel încât sa ne lepadăm de trecutul nostru dureros,
mergând cu uşurinţă şi graţie pe Pamânt.

Al doilea modul în care paşim este Vestul, sub semnul
arhetipului Jaguarului, principiul Vieţii si al Morţii, al Reînnoirii.
Asociat cu jungla, Otorongo, marele “Detector”, ne învaţă să ne
uităm în umbrele noastre, identificând locurile în care moştenirea
strămoşească ne ţine blocaţi. Murind trecutul nostru, renaştem ca
Războinici paşnici ai Luminii. Jaguarului, ne imputerniceste sa privim
in nevazut, in realitatea de dincolo de aparente, simtind, gustand si
atingand Energia care anima toate fenomenele vietii. Reprezinta
aspectul mental-emotional, locul unde sunt inscrise credintele pe
care le-am preluat din cultura, societate si familiile noastre.

Următorul pas în cadrul Roţii este modulul Nordului, guvernat de
arhetipul Păsarii Colibri. Ciraquinti, călătorul mitic, ne inspiră
să ne debarasăm de rolurile pe care le jucăm în viaţă şi să spunem
DA chemării inimii noastre, trăindu-ne visul cel mai înalt.
Acesta este spatiul Sufletului, al artei si al ceremoniilor. Invatand sa
percepem viata ca pe o scena, ne dezidentificam de rolurile
limitative si cream o noua poveste, inspirata din frumusete si
abundenta.
În încheierea ciclului Roţii păşim în modulul Estului, sub semnul
marelui Vultur Condor, Apuchin. Realizând că suntem co-creatorii
propriei realităţi, transcendem toate procesele care au fost identificate,
asimilate si integrate pe parcursul Roţii, ‘descarcand’ un nou destin. La
Est, şamanul învaţă să treacă prin Poarta Morţii, pentru a-i putea
conduce şi pe ceilalti în aceasta Mare Călătorie.

În timpul Roții ne construim Mesa, formatã din 13 pietre medicinale, Cuyas, care conțin
vindecarea și puterea noastră acumulate din lucrul personal. Mesa este oglinda noastră, un
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instrument important de eliminare a blocajelor energetice, legată la linia de șamani incași din
toate timpurile.

Chris Waters a adus pentru prima data cursul de
Roata Medicinei in Romania. Chris a activat în
domeniul transformării personale ca instructor de
yoga, tai chi, meditaţie şi dans, lucrând în mod
particular cu energia Femininului, formand si
conducand cercuri de femei. Chris conduce
propriile sale cursuri in Anglia, Jersey şi Romania.
Menţine contactul cu samanii Q´ero, organizand
calatorii anuale in Peru cu acesti samani si cu ghizi
spirituali ca Jorge Luis Delgado, combinând în
lucrul ei: frumuseţea, pasiunea, dinamismul şi
umorul.

Mai multe informatii despre Medicina Samanica si cursurile organizate de Scoala noastra, se
gasesc pe site : https://medicinasamanica.ro/
Programul complet al cursurilor sustinute de Chris Waters poate fi gasit pe siteul: http://www.spiritoftheinca.com/
Team-ul cu care Chris realizeaza acest curs este format din fostii si actualii sai studenti cu
experienta, unii care au lucrat alaturi de ea inca de la inceputurile Rotii in Romania: Radu Magy,
Miruna Nagy, Florentina Popovici, Daniela Mihut, Marius Plesea, Ioana Constantin, Valentina
Danila, Valentin Neata, Irinel Raduta, Cristina Simion.
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