


Ritual ved Nytårsny

En anderledes opstart på det nye år 

Januar er den dybe, kolde vinters tid. Dybt nede i det favnende mørke arbejder 
Moder Jords kræfter, og Hun sender tråde fra dybet til os, og inviterer os ind i 
nærvær og tilstedeværelse på de indre planer. Vintersolhvervet markerer 
tærsklen til det nye år,  og nytårsny - årets første fuldmåne, er et godt tidspunkt at 
starte årets nye projekter op. 

Inspireret af den gamle folketro og genfortalt af heksen Dannie Druehyld  vil vi 1

udføre nytårsny ritualet startende fra årets første sortmåne og afslutte når 
nytårsny bryder gennem skydækket ved fuldmåne. 

Vi mødes ved sortmåne den 2. januar hvor ritualet startes op, og igen ved 
fuldmåne den 18. januar hvor ritualet fuldføres. I den mellemliggende periode 
holder vi energien ved lige dagligt hver for sig.  

Den overordnede intention med ritualet er at starte året med nærvær og indre 
tilstedeværelse. Ved at udføre ritualet fortæller vi vor egen underbevidsthed såvel 
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som Universet og Gudinderne, at vi tager os selv og vores eget nærvær seriøst 
og dermed ønsker at leve fra et mere sandt sted. 
Derudover kan der være, eller undervejs opstå, flere intentioner eller visioner, 
som vi ønsker vil manifesteres i løbet af året. Ved nytårsny-fuldmånen samler vi 
det hele og binder trådene sammen.  

Begge mødegange er guidet energiarbejde med kraftsangen som det 
gennemgående redskab. Indholdet vil være en blanding af guidede indre 
lydrejser, lydmeditation, intuitiv tegning/skrivning/dans, lydhealing og 
afspænding. Dele af arbejdet kan foregå udendørs omkring en ild. 

Det praktiske: 

Tid: søndag den 2. januar 2022 kl. 14 til 16.30 samt tirsdag den 18. januar kl. 
18.30 til 21.00. I den mellemliggende periode udfører deltagerne et dagligt 
nærværsritual hjemme. Ritualet kan være helt kort eller længere efter eget valg 
og prioritering. For at deltage i ritualet skal du kunne deltage begge 
mødegange. 

Sted: Kraftsang, Kildegårdsvej 2, 4270 Høng 

Pris: 900,- for begge mødegange. 

Betaling: mobilpay 50590960 eller konto 9383 4575009552 

Tilmelding: senest tirsdag den 28. december 2021 til kontakt@kraftsang.dk eller 
50590960 

Har du spørgsmål eller behov for mere info så kontakt mig. 
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