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Ny begyndelse - lydcirkel ved sortmåne
Årets første sortmåne. Januarkulden sætter ind og Naturens kræfter arbejder dybt i mørket og
inviterer til indre arbejde og meditation.
Sortmåne er det tidspunkt i Månes cyklus, hvor Hun ikke ses på himlen men hviler og
forbereder sig til igen at dukke frem med sit fine, tynde segl på himlen ved nymåne.
Sortmåne i januar er et godt tidspunkt at stille ind på ønsker og projekter for det nye år, og det
kan være gavnligt for os at mødes i cirkel med andre ligesindede og lade os løfte af vores fælles
energi, idet sortmåne også kan udfordre os med sit mørke.
Denne dag mødes vi i den fælles cirkel og lader os guide ind i det indre. Vi vil kontakte vore
ønsker for det nye år og give ønskerne liv med kraften fra vores Urstemme. Arbejdet
påbegyndes og arbejder videre hen over nymåne og frem til fuldmåne, hvor vi mødes cirkel
igen og ser på hvordan, ønskerne har rodfæstet sig, har ændret sig, eller nye er kommet til.
Lydcirklen henvender sig til dig, der ønsker at kalde energi og fokus ind i dit liv med bevidsthed
og i samråd og samarbejde med Naturen og Årstiderne. Du behøver ikke kende til
stemmearbejde eller at kunne synge. Det fulde udbytte af arbejdet får du ved deltagelse både
ved sortmåne og ved fuldmåne, men det står dig frit for, om du vil være med begge gange eller

kun en af gangene. Vi arbejder indendørs, og du bedes medbringe vandflaske, notesbog &
skriver evt. et ekstra tæppe.
Efter lydarbejdet er du velkommen til en kop varm te og æbleskiver og hvem ved - måske en
spøgelseshistorie
Tid: søndag den 6. januar 2019 kl. 16-18 - efterfølgende te og æbleskiver til dem der har lyst
Sted: Kraftsang, Kildegårdsvej 2, 4270 Høng
Underviser: BirgitteHelena Winther, akkr. Soul Voice® underviser og indehaver af Kraftsang.
Læs mere om mig på www.kraftsang.dk/om
Pris: 300,- pr gang eller begge gange for 500,Info & tilmelding: kontakt@kraftsang.dk eller ring på 50590960. Din tilmelding er sikret, når
jeg har modtaget din indbetaling via mobilepay til Kraftsang 50903 eller på konto 9383
4575005552

