FULDMÅNECIRKEL MED INTRO TIL
KRAFTSANG
Tappernøje 9. oktober 2022 kl 18-21
Og alle fuldmåneaftener derefter
Hjertelig velkommen til denne cirkel som er åben for alle varmhjertede
mennesker uanset køn, alder og baggrund.
Det er en ny cirkel, som vil samles hver fuldmåneaften med start den 9.
oktober. Intentionen er at skabe et fast mødepunkt på Sydsjælland for dem,
der vil dyrke forbindelsen til deres indre og gå kærlighedens vej. I disse
tider hvor verden bliver mere og mere utilregnelig og ustabil, føler jeg, at
det er enormt vigtigt at være godt grounded og kunne stole på vores
intuition. Jeg holder dette rum for at vi - regelmæssigt og i fællesskab - kan
tune ind og lade vores hjerter tale. Vil du med?

En cirkel for at dyrke forbindelsen til:
★

dit indre. kom helt ind i nuet, mærk dig selv og - hvis du vil - del det,
du har på hjerte i et trygt og helligt rum

★

din cykliske natur. ved at mødes hver fuldmåneaften øger vi
bevidstheden om vores cykliske natur samt forbindelsen til årshjulet

★

elementerne og hjælpere. vi mødes rundt om bålet uanset vejr,
året rundt. Vi er til stede og mærker naturen omkring os. Vi bruger
shamanisme og meditation til at komme i kontakt med ere lag af
visdom

★

andre smukke sjæle. når vi sidder ligeværdigt i cirkel, spejler vi os
i hinanden samt udvikler os sammen og hver for sig. Det, der bliver
sagt i cirklen, bliver i cirklen

★

tidens nye energier. vi vil arbejde med relevante temaer ift
menneskehedens udvikling på energetiske og kosmiske planer…
forskellige gæster vil hjælpe os undervejs

Lidt om cirklens værtinde:

Mit navn er Eulàlia Martí, jeg er oprindeligt fra
Catalonien (Spanien) og har boet i Danmark i
de sidste ret mange år. Jeg er mor til to
dejlige børn og arbejder til dagligt med
permakultur. Naturspiritualitet er del af min
hverdag. Jeg føler mig hjemme i naturen og
inspireres blandt andet af nordisk og
sydamerikansk shamanisme.
Jeg har holdt en kvindecirkel i 5 år og har nu
lukket den med stor taknemmelighed for alt det, vi har delt.
Jeg glæder mig virkelig meget til at holde space for jer, skønne kvinder og
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mænd og alt det, der vil udfolde sig i den nye fuldmånecirkel i Tappernøje.

Introduktion til intuitiv kraftsang
Denne første aften den 9. oktober introducerer BirgitteHelena Winther til
intuitiv kraftsang, som er et frit og ordløst stemmeudtryk, hvor vi hengiver os
ind i den lyd, der kommer. Urstemmen - vores oprindelige, medfødte og
utæmmede stemme rummer alt det, vi er som mennesker og viser os en
direkte vej ind i os selv. Kraftsangen er urstemmen i aktion, og på denne
intro præsenteres du for en række forskellige måder at anvende dette
unikke sangudtryk på.
Kraftsangen sætter os fri fra følelser og overbevisninger, som ligger
undertrykt i kroppen og heler os på de indre planer. Den kan anvendes i
kommunikation med naturens væsen, og til påkaldelse af energi og kraft.
Og først og fremmest giver den os en kropsliggjort oplevelse af, hvad vores
indre sandhed rummer, og hvad der evt. står i vejen for, at vi kan træde helt
frem som dem, vi hver især er.
BirgitteHelena er intuitiv sanger, terapeut og energiarbejder og er
indehaver af virksomheden Kraftsang. Hun har arbejdet professionelt med
terapeutisk stemmearbejde, lydhealing og kraftsang siden 2008 og har en
uddannelse som Soul Voice® practitioner og underviser bag sig. Derudover
er hun inspireret og kaldet af Moder Jord, Naturen og Elementerne gennem
et animistisk livssyn. Læs mere om BirgitteHelena på www.kraftsang.dk

Det praktiske:
Tid: Søndag d. 9. oktober 2022 kl 18 til ca. 21
Sted: Bålhytte i Smidstrupvej 69 4733 Tappernøje.
Bidrag: 100kr via mobilepay til 44109363
Tilmelding: SMS til 44109363 eller mail til laneula@gmail.com. Din
tilmelding gælder cirklen den 9. oktober. Hvis du ønsker at tilmelde dig ere
aftener er du velkommen til at kontakte Eulàlia.
Medbring: tøj efter vejret, vand aske, evt. notesbog og skrivesager
Har du spørgsmål eller noget, du vil vide mere om, så kontakt Eulàlia på
44109363 / laneula@gmail.com eller BirgitteHelena på 50590960 /
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kontakt@kraftsang.dk

