Moder Jord vågner
Rituel lydcirkel ved kyndelmisse
Vinteren strenges men jordens kræfter vågner gradvist af deres vintersøvn, og
dybt i jorden vækkes frøene langsomt til live og forbereder sig til spiring.
Vi begynder at kunne mærke, at lyset er tiltaget og at solen virkelig er vendt
tilbage. Lyset giver liv til ny inspiration og vision i os og får os til at tænke på og
længes efter forår.
Denne særlige dag sætter vi os i rituel cirkel sammen. Vi forbinder os med den
vågnende Gudinde, Jorden og Solen, Vinden, Vandet og Ilden. Vi vil finde dybt
ned og dybt ind. Vi vil fejre Lyset, og vi vil give næring til de frø, der nu spirer dybt
i Moder Jords Livmoder i os.
Den intuitive kraftsang er vort redskab, og sammen giver vi lyd til alt det, der skal
vokse i os og i vort liv, og måske sender vi noget afsted, der ikke længere er plads
til. Vi løfter os sammen og bærer en højere bevidsthed og en dybere
tilstedeværelse med os videre.

Alt det praktiske:
Cirklen foregår udendørs omkring bålet. Er vejret meget udfordrende, er vi
indendørs. Sørg for godt med tøj og godt gear så du kan holde varmen. Vi
afslutter med fejring og fællesskab for dem, der har lyst. Det rituelle arbejde
slutter ca. kl. 20.
Tid: Onsdag den 2. februar 2022 kl. 17.30 til ca. 20.30
Sted: Kraftsang, Kildegårdsvej 2, 4270 Høng
Pris: 450,Info & tilmelding: kontakt@kraftsang.dk eller ring på 50590960. Din plads er
sikret, når jeg har modtaget din indbetaling via mobilepay 50590960 eller til
konto 99383 4575009552. Tilmeldingsfrist 28. januar.
Facilitator: BirgitteHelena Winther, intuitiv sanger, energiarbejder & facilitator.
Læs mere om mig på www.kraftsang.dk
Medbring:
• vandflaske - evt. thermoflaske med noget varmt til det udendørs arbejde.
• notesbog og skriver
• tøj så du kan holde varmen udendørs nogle timer - hellere for meget end for
lidt tøj.
• noget at sidde på omkring bålet - feks. skind, tæppe eller lign. husk det skal
kunne tåle fugt
• din tromme eller rasle hvis du har

Vel mødt.

