Den Gyldne Yellowstone Medicin, Tromme og bevægelse -Jordens dag 22 april
Ceremonien foregår i Portalen ny tids medicinhjul i Shamanhulen
Ceremonien er kanaliseret fra White Eagle Medicine Woman og foregård mange andre
steder verden over, på Jordens dag 22 april
Ceremonien arbejder med det gyldne lys, vulkanens kraft og energien fra Yellowstone. Vi
er blevet bedt om fra moder jord at omdanne den varme kraft, som bygges op under
supervulkanen i Yellowstone og hjælpe med at sprede den kreative kraft og energi fra
vulkanen ud på hele Moder Jord.
Praktiske oplysninger:
Selve Ceremonien vare minimum 2 timer og nok også mere end det. Du er velkommen til
at holde pause, men i respekt for energien ikke nogen snak, da vi går dybt og det er
vigtigt at holde energien.
Vi kalder alle trommer ind til ceremonien, andre ceremoni redskaber er også velkommen,
du bestemmer selv hvor meget du er med i bevægelsen, måske ønsker du blot at tromme
med.
Du bliver vejledt og guided inden opstart.
kom og vær med til denne smukke Ceremoni
Ceremoni ledere:
Tilmelding:
Kuratahi Tauranga sms tlf. 30950311
Takanaiya Schanne sms tlf. 60710222
HUSK!!! indbetaling ved tilmelding kr.250 til mobilPay 20457
pris 250 kr.
Medbring:
en vandflaske
tøj efter vejret
Gerne tøj i gule/gyldne farver
eventuelt tromme eller rasle, hvis du har det.
lidt godt til fællesbordet, til efter ceremonien.
Gudinder ralateret til ceremonien:
Amatarasu, Chia, Saraswati og Yellow Tara.
Totem dyr: Ulve, ulveflokken visualiseres som beskyttere af medicinhjulet.
I midten af medicinhjulet er et bål, som repræcentere calderaen i yellowstone. Altså det
store kraterområede, som er centeret for supervulkanen. Vulkanen er 40 kilometer bred,
80 kilometer lang og otte kilometer dyb. Yellowstone er ikke en vulkan som andre
vulkaner, der er inde i et bjerg. Den er nærmest et hul i jorden. Man mener, at bjerget er
sprængt væk ved et tidligere udbrud.
Jeg glæder mig til at dele denne ceremoni med jer, som føler sig kaldet til det.
Ceremonien er meget kraftfuld, så mærk godt efter om du er klar til at stå stærkt i dit eget
lys og give slip på al frygt for at være kraftfuld og vise dit smukke lys frem.

