Jorden har brug for din kærlighed
I en tid med dyb udrensning af gammel tung energi og
transformation, i dig og på moder Jord, bliver vi let stresset.
Vores chakra energi system går i ubalance, hvis vi ikke hele tiden
healer, løfter og stabiliser os selv. Vi modtager indstrømninger i
vores legemer, som skaber en stor forvandling og dræner os indtil,
vi kan være fuldt og helt tro mod os selv, tage ansvar for vores
egen healende sjæls energi. Jeg guider dig gennem kroppens
Chakra og energi system - i samarbejde med naturens redskaber,
engle og mestre, hjælper os med at hente vores kraft og medicin
hjem. (Din Visdom)

Shamanistisk uddannelse
Kalder Naturen i dig

Redskaber til løft ind i en ny tid.
Nyt hold.18/19 august 2018
Max 10 deltagere pr. hold (weekend)

Lette og kraftfulde metoder, som kan bruges i dig selv og vejlede
andre – en vej som forener dig med den ny tids bevidsthed. Der er
meget lidt teori, undervisningen foregår i praksis på egen krop og i
samarbejde med andre kursister. Du må være parat til processer
som vil gøre dig bevidst og løfte dig og få dig til at vokse på magisk
vis. Være parat til at gå ind i det, som skal forløses, samt åndelige
lektier for, at din intuition kan blive ren og klar. (Du må på ingen
måde lide af alvorlige psykiske sygdomme eller være slave af
Rusmidler, hash) Frygt og depression er ikke en psykisk sygdom
her. Forløbet til at bære og leve den ny tids kraft, henvender sig til

dig, som er interesseret i den nye tids udvikling af større lethed og
kærlighed på alle planer: Vil lære at blive i og ære din egen
guddommelige energi, Vil lære at rejse i dig selv - løfte dig selv og
andre ud af uro, stress, tunghed, gamle begrænsende vanemønstre,
i samarbejde med naturens redskaber. Alt vendes til kærlighed og
visdom. Forløbet lytter til din sjæl og dit potentiale, så du kan
bruge redskaberne på den måde som du bliver vist fra dit højere
selv. Samtidig er det et forløb med nye større visioner og
udfordringer til at leve efter hjertet. Redskaberne kan
sammensættes med alle healings - og terapiformer for dig, som er
behandler i forvejen. Vi følger energiens naturlige flow og mærker
vejen frem. Tilmelding: kræver en uforpligtende samtale før
optagelse.

Takanaiya Schanne
Nyrupvej 19, Ørsted
5620 Glamsbjerg
Tlf. 60 71 02 22

www.Shamanhulen.dk
Bliv et med dit højere selv.

Magiske planter

Indre Rejser - Kraftstav

Pile Ceremoni

Vil du være bærer af den ny tids kraft.
Grundmoduler vejen til din indre Shaman.
Alle trosretninger og redskaber forenes i kærlighedens lys.
En vej til en højere hjerte bevidsthed, ind i naturen i dig selv,
Kærlig respekt til dig selv, andre og Moder jord
Vi løfter i flok - DEN NY JORD

Modul 1. Kraftstaven din indre kraft.
Modul 2. Rejsen gennem de 9 chakra, Stabilisering og balance.
Modul 3. Indre rejser, renselse, opløsning af tung og destruktiv energi.
Modul 4. kundalini - ur energi og syngeskåle.

Prisen er kr.2200,-pr.modul – et modul kører over 2 forskudte hverdage
eller en weekend. 2 dage fra kl. 10.00-16.00.
Modulerne betales, inden hver modul start
Depositum ved tilmelding kr.2200,- + kr.500- til materialer i alt
kr.2700, Depositum bliver tilbagebetalt når forløbet er fuldført. Vælger
du at springe fra i forløbet, vil depositum ikke blive tilbagebetalt. Du vil
modtage et diplom og udtalelse for indvielser og fuldførelse.
Der er mulighed for overnatning på forløbet

Jeg er den blå flamme, den himmelske blå ild.
Jeg lader den lyse og løfte i mig
Min Sandhed, kraft, skønhed, kærlighed, alle aspekter af min væren.
Jeg er den jeg er.
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5. Spirituel psykologi, etisk forståelse, at blive hos sig selv.
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6. Magiske krystaller og Shaman kraft.
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Modul 7. Magiske urter, blomster og Hellige Olier.
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8. kraftdyr et terapeutisk redskab, den hellige rasle.
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9. Jordstjernen og dens kraft gennem lyd og flamme.
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10. Kraft pile ceremoni – indvielse til bærer af den ny tids redskaber.
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Hjertelig Velkommen
e hellige Tromme følger os hele vejen.
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Derefter mulighed for videregående forløb
p
Ny tids medicin – Forening af livets hjul
l
For dem som ønsker indvielser i vindenes kraft og ceremoni.
o
Healing gennem naturen i en ny tid.
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