



Moder Jord Synger

Intuitiv kraftsang der forbinder dig med naturen. Videregående kraftsang kursus. 

Velkommen til 2 dage i dyb forbindelse og kommunikation med Moder Jord og 
Naturen. På dette videregående kraftsang kursus dykker vi dybere ned i hvordan, 
vi kan kommunikere med jorden og naturen gennem urstemmen. Mødet og 
magien sker i hengivelsen. Tør vi slippe endnu dybere, vil vi opleve sløret mellem 
virkelighederne tyndes eller helt forsvinde, og en fortryllet verden åbne sig. Vi 
bliver et med stenen, planten og træet. Vi lytter ind i vindens, solens og vandets 
sprog og bliver gradvist i stand til at modtage den visdom der altid findes her. 
Visdommen er først og fremmest ren tilstedeværelse. Gennem urstemmen 
opløses vi og bliver til energi, der kan smelte ind med Alt. 

Intuitiv kraftsang i denne form kræver øvelse, åbenhed og dedikation men intet 
andet. Kurset er for dig, der længes efter en dybere kontakt med naturen og for 
dig, der elsker naturen, føler dig hjemme der og gerne vil kommunikere dybere 
med den. Måske kommunikerer du allerede meget med naturen, men din 
urstemme kalder dig ud i skoven og ud på engen og overdrevet, ud i vildnisset 
og vil have dig til at synge med Moder Jord. 



Kurset er videregående, og du må derfor have gennemgået grundkurset Intuitiv 
Kraftsang eller tilsvarende, så du er bekendt og fortrolig med arbejdsmetoderne 
og kender til alle de grundlæggende elementer i kraftsangs energiarbejde.  
Adgangsgivende er også Soul Voice® 2-dags workshop, Løft din Vibration 
stemmeforløb eller, hvis du har deltaget i minimum 4 lydcirkler eller 2 1-dags 
workshops hos Kraftsang forud for kurset. 

Vi arbejder en stor del af tiden udendørs. 

Kurset undervises og faciliteres af BirgitteHelena Winther, intuitiv sanger, 
energiarbejder og Soul Voice® underviser. BirgitteHelena er indehaver af 
virksomheden Kraftsang og har arbejdet professionelt med terapeutisk 
stemmearbejde, lydhealing og kraftsang siden 2008. Kurset “Moder Jord Synger” 
er blevet til på baggrund af de godt 12 år som terapeut og underviser i blandt 
andet Soul Voice® metoden samt en flerårig shamanistisk praksis. 

Alt det praktiske 

Tid: 29.-30. maj 2021 kl. 10 til 17 begge dage 

Sted: Boesvej 6, Alken, 8660 Skanderborg 

Pris: 2200,- heraf depositum 750,-  early bird 1900,- ved betaling af kurset 
inden 15. marts 

Tilmelding: kontakt@kraftsang.dk eller 50590960. Din plads er sikret, når jeg har 
modtaget depositum fra dig. (Depositum refunderes ikke ved evt. afmelding) 

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2021 

Betaling: mobilepay 50590960 eller overførsel til 9383 4575009552 

Mere info: www.kraftsang.dk  Har du spørgsmål  eller noget, du vil vide mere 
om, så kontakt mig på kontakt@kraftsang.dk eller 50590960. 
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