En rejse på sangens vilde vinger
I en tryg og glad atmosfære har du mulighed for at genopdage og udforske din vildhed,
Tag med til det vilde rum på sangens brede vinger. Sanglig kunnen er helt underordnet.
Vildheden er en del af ethvert menneskes egenart. Vores dybe og gamle elvernatur.
Har du gentagent holdt igen, holdt inde, tøvet eller gemt dit udtryk for at beholde det tilsyneladende
trygge, kender du vildhedens suk efter rum. Måske anes den blot som en stille hvisken. Den lille
vilde indeni.
Kan du tale? Kan du høre trommens kalden? Kan du lide en tur i naturen? Det er alt du
behøver for at få masser af glæde ud af den her workshop.
Vi kan kun leve frit og udfoldet hvis vi kender vores vildhed og tør den. Desuden har verden vildt
meget brug for vores vildhed. For den milde glæde og kraft og mod til handling der ligger i
vildheden, når den er forankret i dig og du har hjertet med.
Du vil få mulighed for at opleve sangen, trommen, naturen, bevægelsen, glæden, inderligheden,
forankringen, kraften, hjertekontakten, stilheden, ægtheden og fællesskabet denne weekend.
Glæd dig!! til at prøve dine smukke brede vilde grønne vinger af.
Tid:
13.-14. oktober 2018. Begge dage kl 10 - 17
Lørdag morgen er der ankomst fra kl 9.00 og lidt nærende at starte på.
Pris:
1850,- for begge dage
Inkluderet er vegetarisk forplejning begge dage.
Depositum på 500,- indsættes på:
Danske Bank, konto 4380 4380511134.
Restbeløb betales senest 8.oktober 2018.
Sted:
Shamanhulen, Nyrupvej 19, 5620 Glamsbjerg på Fyn.
Shamanhulen er så smuk og har en mild og powerfuld energi.
Se www.shamanhulen.dk
Overnatning:
Ikke inkluderet i prisen.
Det er muligt at overnatte i Shamanhulen på forskellig vis.
Leder:
Elisabeth Dyrmose, Lydhealer og stemmeterapeut.
Sanger, fløjtespiller og trommespiller - på den vilde måde.
Se mere her på hjemmesiden www.lydhealer.dk.
Tilmelding og spørgsmål:
Til Elisabeth Dyrmose
40 35 20 95
elisabethdyrmose@gmail.com
Jeg glæder mig rigtig meget til at være med dig på din vilde rejse….

Den transformerende tromme Vildkatten vil støtte dig på rejsen.

