Kraft, Urkraft & Stemmekraft - Kyndelmisse
- en Soul Voice® Experience
2. februar 2019

Velkommen til årets første Kraft, Urkraft & Stemmekraft i samråd og samarbejde med Naturen
og Årstiderne. Denne dag omfavner vi naturhøjtiden Kyndelmisse, som er en fejring af Lysets
Genkomst. Traditionelt siger man at Kyndelmisse er vinterens knudepunkt - den koldeste tid på
vinteren,
“Kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård”
men det er også ved Kyndelmisse at Naturen langsomt, inviteret af Lyset, begynder at vågne fra
sin dybe vinterdvale.
Som altid er stemmen vores redskab, når vi forbinder os med Naturens Kraft. Særligt for denne
dag vil vi forbinde os med Solen og vores egen, Indre Sol - den indre Ild. Vi vil vække, antænde
og puste til Ilden i os med hjælp fra denne højtids kalden os tilbage til Lyset. Forbered dig på
en kraftfuld dag i cirkel og i skoven og forvent det ypperste!
Det energi- & stemmearbejde, jeg præsenterer dig for denne dag, er funderet i den
internationale lyd- & stemmemodalitet Soul Voice® samt i shamanistisk og naturspirituelt
arbejde. Vi vil både arbejde med sounding, lydhealing, afspænding og lydmeditation krydret
med en række redskaber fra den shamanistiske værktøjskasse. Vi arbejder både indendørs og
udendørs. Max et par timer udendørs, så hav tøj og udstyr til at kunne være ca et par timer ude.
Mere praktisk får du i tilmeldingsbrevet, som sendes til dig, når jeg har modtaget din tilmelding.

Tid: Lørdag den 2. februar 2019 kl. 10-17
Sted: Kraftsang, Kildegårdsvej 2, 4270 Høng
Pris: 850,Info & tilmelding: kontakt@kraftsang.dk eller ring på 50590960. Din tilmelding er sikret, når
din betaling er modtaget (bindende)
Betaling: mobilepay til Kraftsang 50903 eller til konto 9383 4575009552
Underviser: BirgitteHelena Winther, akkr. Soul Voice® underviser og indehaver af Kraftsang.
Læs mere om mig på www.kraftsang.dk/om. Læs mere om Soul Voice® på www.soulvoice.net

