Awen Kimaya, curandera/medicijnvrouw uit Argentinië-Peru
en Temple of the Earth (Aljezur, Portugal)

Unieke Helings Retreat met ceremonies, temascal, sauna, yoga, meditatie, medicine walks
en zuiverings/helingstechnieken
Ceremonies met de Grootmoeder uit de Amazone (Ayahuasca)
en de Grootvader uit de Andes (Huachuma/San Pedro)
in het prachtige ongerepte natuurgebied van de Temple of the Earth, Aljezur, Algarve, Portugal (zie verder)

Schenk jezelf deze unieke en diepgaande helingsretreat in deze unieke omgeving!
van maandag 26 november tot zondag 2 december 2018
Verloop van de Retreat
Aankomst zondag (je boekt dan een extra nacht) of de maandag zelf
Aanvang Retreat maandag 26 november
Welkomstcirkel, intenties delen en info rond de komende week
S Avonds cirkel rond het vuur, zingen, delen
Dinsdag 27 november
Yoga, meditatie, zuiveringstechnieken
Optie: Temascal (reinigende zweethut met kruiden en stoom) of medicine walk
Dinsdagnacht: Ayahuasca ceremonie

Woensdag 28 november
Yoga, ontbijt, deelcirkel
Rust
Namiddag: Persoonlijke Healings door Awen, massage
wandeling in het prachtig natuurreservaat
S Avonds: healingsavond per twee
Donderdag 29 november
Yoga, meditatie, zuiveringstechnieken
Houtgestookte sauna en kruidenbaden
Namiddag: medicijn cirkel
Donderdagnacht: San Pedro ceremonie
Vrijdag 30 november
Ochtend meteen na de San Pedro ceremonie: temascal (reinigende zweethut met kruiden en stoom) om te
gronden en alles te laten indalen
ontbijt, deelcirkel
Samen naar de heerlijke ongerepte Westkust: wandelen, rusten, medicijnwiel
Zaterdag 1 december
Zuiveringstechnieken
Ayahuasca ceremonie overdag
Daarna rust en deelcirkel
S avonds viering: vuur, zingen, dansen
Zondag 2 december
Yoga, ontbijt
Deelcirkel en afsluiten

Temple of the Earth, Aljezur, Algarve, Portugal

www.templeoftheearth.org

De Temple of the Earth ligt in een oase van rust van het prachtige ongerepte natuurreservaat Vale da Nora. Het is
een domein van 7ha, inclusief een riviertje, een meer en onze achtertuin loopt door in het natuurreservaat van
100-en ha. De temascal (zweethut) ligt aan het natuurlijke meer, een frisse duik na het zweten is dus zeker
mogelijk. Wil je proeven van het authentieke Algarve met inheemse bomen (zoals kurkeiken), weg van het
massatoerisme van de Algarve en toch makkelijk bereikbaar, dat is dit dé plek waar je wil zijn.
Het domein ligt op 2 km van het centrum van Aljezur en nabij de Via Algarviana en de Rota Vicentina.
Op 24 km van Lagos en op 10 minuten rijden van de stranden van Arrifana, Monte Clérigo en Amoreira, op 20
minuten rijden van de schitterende westkust van Bordeira/Carrapateira. Sagres ligt op 35km.
Heerlijke plek om te wandelen, tijd voor jezelf te nemen en helemaal op te gaan in de natuurlijke omgeving.
Het is er zalig vertoeven, in een oase van rust en ongerepte natuur.
Ruimte om te wandelen, te mediteren in de natuur, alleen of samen te zijn.
De dichtstbijzijnde luchthaven is Faro, op 80 km afstand (1u15 rijden via de A22 of 1u30 via de N125-N120).
Makkelijk en voordelig om een auto te huren in of net buiten de luchthaven.
Luchthavenshuttle mogelijk (best online te boeken). Taxi mogelijk.
We kunnen je ook komen halen – vraag onze tarieven.

Awen Kimaya & Heilige MeesterPlanten
Awen Kimaya is verbonden aan een Helingscentrum in het Noorden van Peru.
in het centrum komen regelmatig helers (meesters, ayahuasqueros, vegetalistas, sjamanen) uit verschillende
plaatsen van Peru en Latijns-Amerika. Het noorden van Peru staat bekend om een lange traditie van
ceremonieel werk met de Grootvader Heilige Plant uit de Andes (San Pedro) en de Grootmoeder Heilige
Plant uit de Amazone (Ayahuasca). Er wonen sinds oudsher vele sjamanen en helers.
Awen geeft ook zweethutten, geeft healings en begeleidt jaarlijks mee de Vision Quest op de Peña Blanca
berg, in Kirpon, Chullucanas, Piura in het noorden van Peru.
In januari 2016 en 2017 deed ze in Colombia mee met la Danza del Sol, de SunDance is een eeuwenoude
Indiaanse traditie waarbij er 4 dagen en nachten gedanst wordt. In 2019 gaat deze SunDance door in Peru.
Awen ontving haar leerschool in de Amazone van Fermín Murayari, Medico Vegetalista van de Gine Yami
Ucayali gemeenschap in de Peruaanse Amazone. Ze werkt al vele jaren met de Heilige Grootmoeder plant in
helingswerk en ceremoniële context. Haar huidige maestro is Yatiri Fredy Arevalo Cohaila. Na een lang
leertraject, is ze een aantal jaren geleden ook gestart met diepgaand werk rond Huachuma, de San Pedro
cactus uit de Andes.
Veerle ontmoette haar tijdens een paar bijzondere, diepgaande en intense ceremonies op haar vroegere
thuisplek aan de kust bij Mancora (noorden van Peru) en sindsdien ontvangen we haar regelmatig in België.
Ze is liefdevol, integer, eenvoudig, ze zingt prachtige liederen die enorm resoneren, en haar verbinding met
Heilige Planten is enorm toegewijd. Awen Kimaya: ‘Gecreëerd met oneindige liefde en bewustzijn met de
intentie om mensen terug te verbinden in een cirkel om het leven te delen, om hen te helen, om hen te laten
herinneren wie ze zijn en met welke missie elk van ons hier is. We herinneren ons terug wat onze origine, wat
onze essentie is en wat werkelijk belangrijk is. We helen onszelf en we helen onze relaties. We leren terug te
Zien. Elke ceremonie is een dialoog met het leven, met ons innerlijk zijn, een gebed. Het is een waardevolle en
unieke mogelijkheid om te groeien, om te begrijpen en zichzelf te hernieuwen in alle aspecten van hun zijn.
Gedurende de ceremonie gebruik ik liederen, woorden en magische klanken, heilige tabak, planten, vuur,
bloemen, water, alles gebed in een omgeving van liefde en respect.

Awen Kimaya in haar gebed voor Ayahuasca, de Grootmoeder heilige plant uit de Amazone:
voor mij ben je, Ayahuasca, een authentieke heelster en een krachtig medicijn. Je laat me herinneren wie ik
ben en waar ik ben. Je verlicht en zuivert mijn gedachten. Je brengt helderheid in elk moment. Je toont de
weg van mijn ziel. Je maakt mijn geest krachtiger. Je vult mijn hart met oneindige liefde. Je heelt de zieke
delen uit mijn lichaam en toont me de oorzaken van mijn ziekte. Je wijst me de weg die ik bewandel. Je kent
de mysteries van het universum en je maakt de verbinding met alles wakker. Je toont me de
onvoorwaardelijke dienstbaarheid. Je hernieuwt mijn houding, je leert me hoe ik kan zien. Je houdt me
wakker en aandachtig, gezond en oprecht. Je bent een wonderlijke gids en raadgeefster… en zoveel meer.
Ik ben je oneindig dankbaar.’
http://www.casademedicina.blogspot.pe/

Meer info rond San Pedro, de Grootvader heilige cactus uit de Andes
San Pedro is een meer subtiel medicijn dat zich vooral concentreert op het openen van het hart chacra.
Het geeft minder visioenen maar zal je op een subtiele manier in een soort trance brengen, en de volledige
hartstreek healen waardoor je het gevoel krijgt dat je overgoten wordt door liefdes energie.
Als je voorafgaand een Ayahuasca ceremonie doet, waardoor je lichaam op diepere lagen reinigt en
healt, is het een bijzondere aanvulling om het volledige weekend mee te maken. De ruimte die de Ayahuasca
ceremonie in je lichaam vrij maakt, wordt door de San Pedro gevuld met deze liefdes energie, waardoor je
lichaam als het ware een boost krijgt en je daarna gegrond, maar met een open hartsverbinding verder kan.
De temascal is een heerlijke zuiverende zweethut met veel kruiden en water, ideaal om jezelf in je lichaam
en gronding te brengen en je ruimte te geven om de medicijnplanten te ontvangen. Van je hoofd naar je
hart, zodat je beter kan luisteren naar de boodschappen die de heilige planten je kunnen geven.
Meer info bij inschrijving of op vraag.

Voorbereiding voor deze ceremoniële week
1. Je deelname aan de ceremonie(s) is op eigen verantwoordelijkheid, zonder enig verhaal tegen Awen, haar
partner Emanuel of de organisatoren. In je eigen belang en om het medicijn krachtig te laten inwerken,
hou je je zeker een week of twee aan een ‘ dieta’ (dieet).
2. Het Heilige Planten dieet (zeker voor Ayahauasca) houdt in:
° Minstens een week voor de ceremonie, geen medicatie, dierlijke producten (zeker geen rood vlees),
noch alcohol of drugs te nuttigen. Is belangrijk!
° Laat een week of twee op voorhand zoveel mogelijk zout, suiker en koffie.
° Probeer zoveel mogelijk zuiver en licht te eten.
° Bij Ayahuasca mag je bepaalde medicatie niet gebruiken, zeker geen ontstekingsremmers of antidepressiva (hiervoor gelden andere regels als gewone medicatie). Geef zeker aan of je geneesmiddelen
moet nemen, ook als je twijfelt rond bepaalde medicatie, laat het ons weten. Dit is in je eigen belang,
voor jouw eigen veiligheid. Voedingssupplementen zijn geen medicatie.
° Tabak wordt gedeeld op ceremoniële wijze
3.

Probeer regelmatig te mediteren op je intentie voor deze helingsretreat, tracht je geest zuiver te houden
en veel naar de natuur, naar je lichaam, je emoties, je gevoelens en je angsten, te luisteren, zodat je
lichaam, ziel en geest, klaar zijn om de heilige plant te ontvangen. Hop niet van je werk naar een
ceremonie, neem je voorbereidingstijd en je rust.

4.

Je ontvang een lijst wat mee te nemen voor deze week na inschrijving. Laat alles wat overbodig is, beter
thuis. De heilige planten nodigen je uit tot eenvoud, stilte en centering, gronding in jezelf en in de natuur.
Persoonlijke voorwerpen, stenen, enz.. die je wenst op te laden, zijn zeker welkom.

Praktische gegevens
Bijdrage: €1150,Early Bird voor 20 september 2018: €1050,Inclusief:
• 6 nachten/ 7 dagen verblijf in comfortabele yurts (met compartimenten), gedeelde badkamers
• alle ceremonies, healingstechnieken en hele pakket tijdens deze healings retreat
• liefdevolle begeleiding door Awen Kimaya, Emanuel, Veerle Phara en Yves
• alle vegetarische maaltijden, met lokale en organische groenten (optie lactose en glutenvrij)
• yoga, sauna
• extra faciliteiten: vrij gebruik van sanitaire voorzieningen, zwembad
• vrij gebruik van wifi
Exclusief:
• transport/vliegtuig heen en terug naar Faro of Lissabon
• transport heen en terug van luchthaven naar Aljezur (1u15)
• 2p of 1p kamer (beperkt) met gedeelde badkamer
o 2p kamer: €15,- extra p/p/nacht
o 1p kamer: €25,- extra p/p/nacht
• extra healing of massage
• pakket beddengoed en handdoeken: je kan dit zelf meenemen of huren voor een week aan €15,• extra nacht (zondag voor en/of na de retreat): €20,- incl. ontbijt

Deze healings retreat en ceremonies worden begeleid door Awen als medicijnvrouw, haar partner Emanuel ,
Veerle Phara en Yves (bezielde eigenaars van de Temple of the Earth).
Verdere concrete info wordt enkel doorgegeven aan mensen die ingeschreven zijn. De organisatoren behouden
het recht van inschrijving. Wij creëren een veilige en warme omgeving, jouw deelname is op eigen
verantwoordelijkheid. Schrijf je tijdig in om te voorkomen dat we volzet zijn via info@templeoftheearth.org
Schrijf ons aub met je vragen aangezien we met een lange ervaring in Latijns-Amerika, medicijnceremonies en
healings, het belangrijk vinden wie aan deze ceremonies deelneemt en deze ceremonies met zorg en liefde
willen brengen, net als de toewijding van Awen.
Je inschrijving is pas voldaan na storten van het voorschot (50%). Dit bedrag kan niet terug gevorderd worden in
geval je niet kan deelnemen. Inschrijvingen verlopen naar gelang je betaling. Het resterend bedrag betaal je
contant bij aanvang van het weekend.

Urpillay Sonqollay!
Abrazo de corazón para ustedes,
Harteknuffel voor iedereen
Veerle Phara, Yves en Awen Kimaya
www.templeoftheearth.org
www.kachina-creative2energy.com
Veerle: +32 473 879410 Yves: +32 478 38 97 18

