De første skridt
Vi vil lære om Medicinhjulet som en metode til at tage ansvar for vores eget liv og den
måde vi vælger at leve det på. På kurset vil arbejde med at se styrker i os selv, lære dem
at kende og opbygge og fastholde energi gennem arbejdet. Vi har en shamanistisk tilgang
og forbinder os med naturen og lærer at hente kraft der, når vi har brug for det. Mange har
uden at være bevidst om det, allerede selv fundet veje til den kraft, og kan her
genopbygge og udvide adgangen til kraft. Det er en anden måde at se og forstå livet på,
vores væren i verden, set i et perspektiv, der giver valg og handlemuligheder og hvor vi
fokuserer på at hente og opbygge personlig kraft, for derigennem at styrke de valg vi hver
især tager.
Disse undervisningsredskaber (teachings) er blevet holdt i live af grupper af
medicinmænd/-kvinder, der ikke måtte bruge redskaberne, men som gjordet det alligevel
og derigennem bevarede de den viden som vi vil arbejde med i weekenden, så vi
underviser med stor ydmyghed for - og taknemmelighed til dem, der har gået “Jaguarens
Vej” før os.
En del af undervisningen foregår i
naturen, vi henter viden der, som
mange har gjort før os. For de af
jer, der har lyst, vil der være
mulighed for at arbejde videre
med det lærte efter endt
kursusforløb.
Kurset afholdes den 21. - 22.
november 2020
Prisen er 2.000 kr. inklusiv
forplejning
Kurset bliver afholdt i en hytte i
Hvalsø hvortil man kommer ad en
grusvej i kuperet terræn. Hytten ligger smukt i Særløse overdrev med privat skov og udsigt
over egen sø. Ved hytten er der en stor bålplads og der er gode muligheder for vandreture
i området.
Undervisere Peter Tillge og Eva Dinesen
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe til Peter (50700222/49190061) eller
Eva.
Tilmelding til Eva på eva@skoven7.dk eller 21 90 53 53

