
 

 
 

 

Pakiet Szamana 

 

Chcesz zmotywować ludzi do pracy? 
Szukasz czegoś energetyzującego, wyzwalającego z codziennych schematów?  
Przeżyć, które budują odwagę i zaufanie? 
 
Jeżeli tak, to proponujemy Pakiet Szamana a w nim: 
 
1. Grę typu LARP (live action role-playing) pt. „Obcy” 
 
Larp, to twórcze działanie, podczas którego gracze wcielają się w 
konkretne postacie historyczne lub fikcyjne i mają do odegrania rolę 
otrzymaną od twórców larpa. 
Każdy z uczestników otrzymuje opis swojej postaci oraz sytuacji, w jakiej 
ona obecnie się znajduje. Ma do osiągnięcia konkretny cel i żeby go 
zrealizować, musi wejść w interakcje z innymi graczami, którzy również 
mają swoje cele i usiłują je zrealizować. 
 
W proponowanej grze pt. „Obcy”, uczestnicy wcielają się w role Indian 
Ameryki Północnej (Starszyzny), którzy napotkali na swojej drodze 
przybyszów o białych twarzach mówiących w innym, nieznanym dla nich 
języku.  
Gra polega na analizie dylematów, co zrobić z obcymi (czyli europejskimi 
kolonistami, którzy rozpoczynają właśnie ekspansję na Amerykę Północną, 
choć oczywiście Indianie nie mogą o tym wiedzieć). Tłem tej gry jest kultura 
indiańska i jej obyczajowość, a także zmiana perspektywy, z 
europocentrycznej, na perspektywę ludów autochtonicznych północnej Ameryki. 
 
 
 
 
 
2. Kolację Szamana 
 
W niej: ognisko, pstrąg po indiańsku, kura pieczona w glinie, nadziewana 
ziołami, kosz podpłomyków i placków kukurydzianych, kasza z grzybami, 
fasola, napój bogów Majów i Azteków – kakao z chili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena za Pakiet Słowiańska Dusza wynosi 350 zł netto od osoby. 
Cena obowiązuje przy grupie min. 10 osób 
 
 

 



 

 
 

 

Program uzupełniający/opcjonalny 

 

1. Chodzenie po ogniu 

Szaman (Mistrz Ceremonii) przygotowuje grupę do przejścia po 
rozżarzonych węglach (jest to zjawisko normalne, wytłumaczalne 
prawami fizyki). Każdy uczestnik jest do tego bardzo starannie 
przygotowywany i sam podejmuje decyzję czy ma w sobie 
gotowość na to doświadczenie. 
Przejście po rozżarzonych węglach pozwala przezwyciężyć 
głęboko tkwiące w podświadomości lęki.  
Jest to doświadczenie bardzo energetyzujące i bardzo motywujące, 
do mierzenia się z trudnymi, nieznanymi zadaniami. 
 
 
Cena ceremonii chodzenia po ogniu wynosi 225 zł netto/osoby 
Cena obowiązuje przy grupie min. 10 osób 
 

 

 

 

2. Sauna indiańska (inaczej szałas potu) 

Jest to prastara praktyka, która działa oczyszczająco na poziomie 
fizycznym i duchowym. 
Nie da się jej porównać z jakąkolwiek sauną świata zachodniego. Szałas 
potu dostarcza niesamowitych przeżyć.  
Uczestnicy mogą budować szałas, wspólnie z Mistrzem Ceremonii 
„Szamanem” lub tylko uczestniczyć w rytuale. Rytuał rozpoczynamy o 
zmroku. Trwa 3h. 
Ta „niezwykła kąpiel” pod rozgwieżdżonym niebem, buduje odwagę i 
zaufanie. Oczyszcza i wzmacnia. 
 

Cena ceremonii sauna indiańska wynosi 225 zł netto od osoby 
Cena obowiązuje przy grupie min. 10 osób 
 

 

Oba rytuały szamańskie wykluczają spożywanie alkoholu. 

 
 


