



Kraftsangens magi - det videre arbejde

Kvindecirkel for erfarne kraftsangere 

Denne cirkel er for dig, der kender den intuitive kraftsang godt og, som jævnligt 
bruger kraftsangen i dit eget, indre arbejde eller i arbejdet med andre. Måske 
synger du intuitivt, når du mediterer, eller når du er i naturen. Måske bruger du 
kraftsangen som et værktøj i dit shamanistiske arbejde. Eller du er healer og 
oplever, at kraftsangen kommer gennem dig, når du healer dig selv eller andre.  

I denne cirkel mødes du med andre kvinder, der også har taget kraftsangen til 
sig, og som praktiserer den dagligt eller jævnligt og derigennem har en vis 
erfaring med den.  
Vi mødes her for at styrke vores kraftsang i fællesskab, og for at være 
inspirationskilder for hinanden og vort fortløbende, indre udviklings- og 
healingsarbejde. 
Vi arbejder med inspiration fra mange retninger, og der vil således ikke være en 
bestemt ‘sandhed’ vi forholder os til, anden end den, vores indre stemme 
fortæller os om. 
Arbejdet med kraftsangen bygger på det erfaringsgrundlag, facilitator gennem 
en årrække har opbygget, hvor forståelsen er baseret på, at alle med en stemme 
har adgang til den intuitive sang som et kraftudtryk, og at magien, healingen og 
transformationen skabes intuitivt, når vi er i stand til at hengive os til det, som er. 



Om facilitatoren 
Cirklen faciliteres af undertegnede, BirgitteHelena Winther, intuitiv sanger, 
terapeut og energiarbejder. Jeg er indehaver af virksomheden Kraftsang og har 
arbejdet professionelt med terapeutisk stemmearbejde, lydhealing og kraftsang 
siden 2008 og har en uddannelse som Soul Voice® practitioner og underviser 
bag mig. Derudover er jeg inspireret og kaldet af Moder Jord, Naturen og 
Elementerne gennem et animistisk livssyn. 

Hvordan foregår det 
Cirklen er guidet og holdt hver gang, og der vil være et program - herunder 
forskelligt energiarbejde med kraftsangen som det gennemgående redskab. Der 
vil ikke være decideret undervisning. Vi arbejder overordnet med healing til os 
selv, hinanden og til planeten samt med vores egen, indre udvikling. En del af 
arbejdet vil derfor bestå i, at vi udveksler healing i gruppen på forskellig måde. 
Alle healings seancer er superviseret af facilitator i et stærkt og holdt rum. Der vil 
også være elementer af deling, sparring og inspiration på tværs i cirklen fra gang 
til gang.  

Vi rejser ind i dybere lag af forskellige temaer, f.eks.  

• det Feminine, det Maskuline og balancen mellem dem 
• begrebet Kraft - hvad vil det f.eks. sige at træde ind i sin kraft og stå der  
• Taknemmelighed & Overflod 
• det cykliske liv 
• healing med urstemmen som guide 
• den ny tid og det som udfordrer os i overgangen 

Cirklen afholdes på hverdags aftener med 4 uger imellem og er en åben cirkel, 
således at gruppen vil kunne ændre sig fra gang til gang. Du er velkommen en 
enkelt gang eller alle mødegangene. Foreløbig kører forløbet fra september til 
og med november 2022. Se datoer nedenfor 

Alt det praktiske 

Tid:   6. september 2022 
   4. oktober 2022 
   1. november 2022 
   29. november 2022  



   Alle mødegange kl. 19 til 21.30. 

Sted:   Kraftsang, Kildegårdsvej 2, 4270 Høng 

Tilmelding: kontakt@kraftsang.dk eller 50590960. Du kan tilmelde dig 1   
   aften ad gangen eller flere på 1 gang. Max 6 deltagere pr.   
   gang. OBS din plads er sikret, når jeg har modtaget din   
   indbetaling (bindende). 
Tilmeldingsfrist: senest en uge før hver mødegang 

Pris:   350,- pr gang. Alle 4 gange 1200,- 

Betaling:  mobilepay 50590960 eller konto 9383 4575009552 

Medbring: 
   - vandflaske 
   - notesbog/skriver/farver 
   -en kraft ting til alteret  

Vi arbejder som udgangspunkt indendørs, men der kan være særlige tidspunkter, 
hvor vi er ude - f.eks. omkring et bål. Deltagerne får besked, såfremt dette er 
tilfældet, så alle kan medbringe det nødvendige i den forbindelse.  

Mere info:  www.kraftsang.dk eller kontakt mig på 50590960 

Vel mødt. 

Kærligst, 
BirgitteHelena 
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