Lyset i Mørket - hen under jul
- Lydcirkel for indre fred og kærlighed i os alle
Mørket er intenst nu og behovet for ro og hvile er stort. Mange af os har dog
meget at se til her op til jul inden julefreden kan sænke sig.
Denne aften tager vi forskud på julefredens velsignelser. Vi træder ind i orkanens
øje, ind i en fælles vibration af fred og kærlighed, som vi sammen skaber gennem
kraftsangen - Urstemmens reneste udtryk.
Det bliver en aften med healing og indre ro, hvor vi åbner alle porte til Livskraften
og Kærligheden og lader den strømme til os selv, til hinanden og til verden
omkring os.
For at kunne deltage i lydcirklen, skal du kende til intuitiv kraftsang og have
deltaget i Gratis Intro, grundkursus eller noget tilsvarende. Har du erfaring fra
andre steder, oplys dette ved tilmelding. Vi arbejder indendørs.
Cirklen faciliteres af BirgitteHelena Winther, intuitiv sanger, terapeut og
energiarbejder. BirgitteHelena 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

Alt det praktiske:
Tid: 14. december 2022 kl. 18.30 til 21.00
Sted: Kraftsangsang, Kildegårdsvej 2, 4270 Høng
Pris: 350,- som du betaler til mobilepay 50590960, på konto 9383 4575009552
eller kontant ved ankomst
Tilmelding: senest 8. december til kontakt@kraftsang.dk eller 50590960.
Medbring:
•
•
•
•

vand aske
notesbog og skrivesager
behageligt tøj
evt. en ekstra trøje og varme sokker

Energiarbejdet slutter kl. 21, og du velkommen til at blive til en kop te og en
hyggelig snak bagefter. Det er også helt nt, hvis du blot gerne vil hjem.
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Kærligst,
BirgitteHelena

