Tid til at leve ud fra dit hjerte
I en tid med dyb udrensning og
transformation, i dig og på moder Jord,
bliver vi mere sensitive og let stresset. Vores
chakra energi system går i ubalance og vi
brænder vores lys, hvis vi ikke passer godt
på vores feminine kraft som Vågner i os alle
nu.

Vil du være bærer af den ny tids kraft !

10 Grundmoduler
Kraftstaven din indre kraft - Indre rejser
Rejsen gennem de 12 chakra.

MAGI SK
LYSAR BE JDE

Vindenes medicin og Trommens kraft.
Den blå flamme og sjæls portalen.

Tillad kærligheden at guide dit liv

Sten Ceremoni- Fri af destruktiv energi.

Tiden er inde til at heale, løfte og stabiliser
os selv, indtil, vi kan være fuldt og helt tro
mod os selv, tage ansvar for vores egen
healende sjæls energi som nu tager plads
dybere i kroppen.

Kundalini, urkraft og Intuitiv lyd.

I samarbejde med det højeste gud
dommelige, naturens redskaber, engle og
mestre, hentes vores kraft og medicin hjem.
Vi træder frem og ud af gamle mønstre som
står i vejen for friheden til at være dig. Du
trænes i kraftfulde metoder, som kan bruges
i dig selv og andre, en vej som forener dig
med den ny tids bevidsthed.

Dyrenes kraft og støtte - Den hellige rasle

Din Indre sandhed - Spirituel psykologi
Shaman Krystaller, Magiske urter og olier.
Shaman Kraft - Ceremoni og kald.

Kraftpile - slip begrænsende mønstre.
Indvielse og sammensætning af redskaber til
Vølvehealing. Din indre Shaman er også din
indre vølve. På rejsen vil vi møde forskellige
kulturer og visdom som er en del af os selv fra
tidligere liv.
Shamantrommen følger os hele vejen.
TA K A N A I YA S C H A N N E B R U U N
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Shamanistisk forløb
Vejen til din indre Shaman

www.shamanhulen.dk

REDSKABER TIL LØFT IND I EN NY TID
Er du klar til at stå stærkere i dig selv? Gå vejen til en højere hjerte bevidsthed, ind i
naturen i dig selv, skabe kærlig respekt til dig selv, andre og moder jord?

Fred i mig - Fred i verden
Moder jord har brug for din kærlighed

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 få dig til at vokse på magisk
vis. Være parat til at gå ind og favne det
som vil forløses.
Du må på ingen måde lide af alvorlige
psykiske sygdomme eller være slave af
Rusmidler, hash m.m.
Forløbet henvender sig til dig, som er
klar til at gå vejen til at stå stærkere i dig
selv, få din kraft og visdom forenet er
interesseret i den nye tids udvikling af
samarbejde for moder jord til større
lethed og kærlighed på alle planer.

Vil du lære at blive i og ære din egen guddommelige energi, Vil du
lære at rejse i dig selv, løfte dig selv og andre ud af uro, stress, og
begrænsende mønstre, i samarbejde med naturens redskaber. Du vil
stille åbne for en klarere intuition og dermed stå stærkere i at lytte til
dit hjerte, din indre stemme og gå ud og leve din sandhed.

Kraftpile

Forløbet lytter til din sjæl og dit potentiale, så du kan bruge
redskaberne på den måde som du bliver vist fra dit højere selv, og du vil
blive ledt hen mod dine livs visioner. Vi følger tidens og energiens
indstrømninger og mærker vejen frem.
Tilmelding: schanne@Shamanhulen.dk
kræver en uforpligtende samtale før optagelse.
Vi mødes hver måned til: Et fysisk møde i Odense, lørdag 10-16 hvor nye
kraftfulde temaer og redskaber bliver sat igang, 1-3. cirkel møder og supervision
i rummet i vores fælles facebook gruppe. Depositum ved tilmelding kr. 2200,Depositum dækker sidste modul. Pris: 10 moduler a kr. 2200,- eller betal på en
gang, rabat kr.1000,- ialt kr. 21.000.
10 minutters gåtur fra Odense Banegård. Velkommen

Kraftstaven

