Hatun Karpay
Hatun Karpay var for noen år siden bare tilgjengelig for noen få ,men takket være ny interesse for
spiritualitet og en ide om videreføring av sjamanske ritualer til spesielt interesserte, har vi mottatt denne
innvielsen, tilpasset den og gjort den en del av vår tilværelse for å utvikle
det størst mulige humane potensial.
Dag 1.- Lima - Cusco
Ankomst Cusco, hvile og akklimatasjon for å ble vant til
høyden i løpet av dagen.
Kl 18:00 Informasjonsmøte. Natt i Cusco.
Dag 2.- Karpay Ayni
Messe i katedralen i Cusco hvor det fra gammelt av var
tempel til ære for Amaru, slangen. Slik som med alle
andinske ritualer begynner vi med å be om tillatelse og
velsignelse av Taytacha og alt som foregår i Hanan
Pacha(oververdenen), både med den øverste mannlige
energien(herre over tordenen) som den øverste
kvinnelige energien(dørjomfruen).
Etterpå forflytter vi oss til Illapata, som tidligere tider ble
kalt Waka, og var en hellig sted. Det representerer en
ñusta, prinsesse, datter av Pachamama, Moder Jord.
Waca har den sterkste energien i denne verdenen,
Kaypacha, og derfor vil vi starte der med å åpne de
menneskelige energisentre, Ñawis.
Deretter gjør vi to ofringer, en av de med hjelp av solen,
Tayta Inti, for å komme i kontakt med den andinske
kosmovisjonen.Vi gjør Karpay Ayni. møte av to
innvielser, vi brenner ofringer til vinden og vi går til
Amaru Machay,slangen hule, som symboliserer
inngangen i Moder Jords mage for å starte et nytt liv
under hennes beskyttelse.
Til slutt drar vi til en liten innsjø 20 Km fra Cusco, denne
innsjøen er Pacarina- opprinnelsen til Waskar- Inka
linjen, hvor sagnet sier at Wascar Inca bor . Vi ofrer til
Uyupacha - underverdenen. Natt i Cusco.
Dag 3.- Opprinnelsestid
Vi starter med å dra til Inkaenes Hellige dal, Vilcanota,
og vi begynner vår øvelse i Pisaq, hvor vi mottar solens
energi for å så inkaenes frø i vårt innerste vesen.
Tilslutt reiser vi til Ollantaytambo, den eneste inkabyen
hvor strukturen av selve byen er bevart. Her vi jobber
med vindens energi.
Natten tilbringer vi i den hellige dalen.
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Dag 4.- Blomstringstid
Reise til Machu Picchu med tog, ankomst Aguas
Calientes kl. 09:30.
Vi reiser opp til selve Machu Picchu, Inkaenes hellige by
kl. 12:00, der jobber vi ved 7 av de vikstigste punktene i
byen for å oppnå vår indre blomstring. Natt i Aguas
Calientes.
Dag 5.- Øvelser med Pacha Mama (Moder Jord) (Vi er
forsatt i Machu Picchu)
Las ñustas, prinsessene, døtre av Moder Jord, og
Inkatempelet i midten av Waina Picchu er neste
besøk,og etter det klatrer vi opp til toppen av Waina
Picchu for å jobbe med solenergien til Apuene,
(fjellåndene)i området. Vi overnatter i Aguas Calientes.
Dag 6.- Renselse i den Hellige elven Vilcanota
Vi lærer renselses ritual ved inkaenes hellige elv.
Spirituell seremoni.
Ankomst Cusco på ettermiddagen
Dag 7.- Tambomachay
Vi reiser til Tambomachay og jobber med dødsenergien.
Etterpå drar vi til Tipon hvor vi først utfører ritualer med
vann ,og så en ofring med en Q'ero mester for at reisen
vår blir gunstig og vi oppnår alt vi ønsker ved hjelp av
Pachamama og Apuene.
Dag 8.- Raqchi
Vi jobber i tempelet til den store inkaen Wiracocha i
Rajchi (på veien til Puno). Her går øvelsene ut på å
motta energi fra hver av de kongelige familier (Panakas)
fra Wiracocha og nedover.
Etter avsluttet øvelse drar vi videre til Puno.
Valgfritt (for egen regning)
Dag 9.- Titicacasjøen
Det er mulig å bli med på båttur ut på den hellige
Titicacasjøen og møte Uro-folket som lever på flytende
sivøyer.
Reise til Lima etterpå.
Dag 10.- Besøke Pachacamac ruinene i Lima
Pachacamac er en ruinby som ligger 40 km utenfor
Lima.. Stedet har minst en pyramide, et gravområde og
flerfargede fresker av fisk fra ca år 200–600 e.Kr.
Pris per person (se liste)
Inkludert:
Transport i egen buss, inngangsbilleter, tog tur/retur
Ollantaytambo-Aguas Calientes, buss fra Aguas
Calientes til Machu Picchu tur/retur ,materialene til
ofringene, spesialisert guide og diverse.
NB ! Hver dag er det seremonier !
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Prisliste

Program Hatun Karpay
6 – 10 pax = 1.796 USD = 12.754 NOK
10 – 14 pax = 1.545 USD = 9.971 NOK
15 el. flere pax = 1.460 USD = 9.423 NOK
Dette er per person i dobbeltrom.
Inkludert i denne prisen er:
Fly Lima – Cusco – Lima
Transport til og fra alle byer
8 dager med seremonielle turer inkl. spirituell guide/
sjaman
1 ofring til Moder Jord
Inngangsbilletter til alle steder vi besøker
Tog tur/retur Machu Picchu/ Aguas Calientes i klasse
Vistadome
10 netter på 3 stjerners hotell i dobbeltrom
3 middager som spesifisert
Frokost på alle hotell
Henting på flyplassen i Lima
Guide i Cusco

Ikke inkludert:
Internasjonal flyreise (Oslo – Lima – Oslo)
Flyplassavgift
Tips
Mat de dager dette ikke spesifiseres
Individuelle spirituelle ofringer
Valgfrie tilleggsprogram
Guide

Valgfrie tilleggsturer i Lima inklusive inngangsbilletter:
Pachacamac
1- 6 pax = 24 USD
7 – 10 pax = 20 USD
11 – el. flere pax = 18 USD
City Tour
1 – 6 pax = 24 USD
7 – 10 pax = 19 USD
11 - el. flere pax = 17 USD
City Tour + Museum
1- 6 pax = 38 USD
7 – 10 pax = 31 USD
11 el. flere pax = 29 USD
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