~ Rituel sang
Sang og musik er endnu et ældgammelt redskab til at hæve vibrationen. I flere af de gamle
traditioner har sangen en central plads, som bindeled i en ceremoniel ~ rituel kontekst. Her
er sangen ofte en offergave fra udøveren, som gennem sangen beder om tilladelse at skabe
en forbindelse til den åndelige verden.
Vi vil arbejde med stemmen i det improviserede rum, for at styrke indfølingsevnen og
kontakten til vores følte udtryk. Når vi øver os i at slippe kontrollen og lytte til det der skabes i
samklang med omverden her og nu, vil der med tiden udvikles en naturlig sensitivitet over
for at mærke dybere ind i, hvad øjeblikket ønsker at kommunikere gennem os. På den måde
skærpes den indre sansning af andre virkeligheder, og en dybere kommunikation med den
åndelige verden, har mulighed for at åbne sig.
~ Bevægelse/bevægelighed
I arbejdet med vores bevægelighed styrker vi den kinæstetiske indfølingsevne den kropslige
viden om verden, og kapaciteten til at holde rum for forskellige følelsesudtryk. Vores følelser
er ladet med store mængder energi og vi bruger dyrebare kræfter på at undgå at føle
ubehagelige eller uacceptable dele af os selv. Når vi lukker af for en dybere kontakt til vores
indre natur, sløves vores instinkter og vores dømmekraft forringes.
Gennem accept af alt vi møder i os selv, og integrationen af vores skyggesider og traumer
forædles vores rige følelsesliv til en hjertefølt forankring i livet.
Langsomt men sikkert og bevidst begynder vi skridt for skridt den lange vej hjem, til en
respektfuld relation med jorden og en genforening med alt det liv som hører hjemme her.

~ Keltisk svedehytte
Den keltiske Svedehytte er et ældgammelt døds og genfødsels ritual, der er overleveret fra
lærer til elev igennem de sidste mange århundreder. Det er en ceremoni hvor det bliver
tydelig, hvad der er vigtigt i vores liv og hvad der er uden betydning, og en proces hvor vi
frisætter alt det der binder og tager vores energi.
I svedehyttens dybe mørke vil der være mulighed for at indse og forstå skjulte
sammenhænge om, hvem vi i virkeligheden er. Det kan være udfordrende men også en
gave, som kan vise vejen til vores dybeste potentiale og indre styrke. Den keltiske
svedehytte er et kraftfuld alter for helbredelse og opvågnen, hvor du genfødes til en mere
klar vision om hvem du oprindeligt er, og en ny opmærksomhed på dit formål i livet.

Praktisk information:
Max 8 deltagere
Du reserverer din plads ved at give besked på telefonnummer: 42421170, og indbetale et
depositum på 500 kr. Depositum er bindende, men skulle du blive forhindret i at komme, er
du velkommen til at finde en anden til din plads.
Ankomst lørdag kl 10.30. Vi lukker cirklen søndag sen eftermiddag efter svedehytten.
Forplejningen består af sund og nærende vegetarisk kost.
Indlogering foregår enten i sovesal, tiny house eller tipi først til mølle princip. Ved tilmelding
må du gerne melde ud, hvad du kunne tænke dig.
Pris:
Der er 3 mulige priser, så du kan vælge den som passer til din økonomi
1050,- kr 1250,- kr 1550,- kr

Medbring:
Sovegrej og lagen
påklædning som passer til vejret, vi kommer til at være både ude og inde.
Skiftetøj til svedehytten efter eget valg, det kan være badetøj, sarong, svedehytte kjole eller
nøgen.
2 håndklæder
Drikkedunk
Adresse:
Ravnsbjergvej 50, 4560 Vig,Danmark.
Hvem er vi:

Sasja Dyrholm:
Jeg er uddannet psykomotorisk terapeut og jeg har de sidste mange år fordybet mig i
uafviselig trang efter at lære mig selv bedre at kende. Jeg er lidt af en strejfer og har snuset
rundt i flere forskellige esoteriske rum af tilværelsen, hvor jeg især fik færten af de indiansk
traditioner fra både syd og nord amerika. Her har jeg deltaget i ceremonier gennem de sidste
10 år, som især har lært mig, hvordan vi gennem en autentisk og hudløs ærlig relation med
vores indre natur, kan skabe bånd og alliancer med den naturlige verden. Jeg er særligt
optaget af hvordan vi kan bruge det frie skabende udtryk som et potent redskab, til at forløse
følelsesmæssige blokeringer og åbne for vores ældgamle minder om den guddommelige
vibration.

Heidi Søe:
Jeg er uddannet ID psykoterapeut samt pædagog. Jeg arbejder til daglig som miljæterapeut
på botilbud. Jeg har arbejdet med bevidsthedstræning og selvudvikling de sidste 30 år.
eg 2014 været under oplæring i Lakota svedehytter i DAV som firekeeper og lodge leader.
Siden 2016 har jeg været under oplæring som firekeeper og lodge leader hos Tim Jago i
keltisk svedehytter.
For mit eget vedkommende har det givet mit liv mere mening at se det ind i et større
perspektiv og jeg har fundet mening i det jeg til tider på min rejse i livet oplevede
meningsløst.
Jeg har mange kurser og spirituelle uddannelser bag mig, men den vigtigste uddannelse er
den jeg har fået af livet og jeg har rejst mig fra det der så umiddelbart umuligt ud at rejse sig

op fra. I dag er jeg livskunstner og har mange jern i ilden. Arbejder på at blive
selvforsynende i haven, laver naturkosmetik, macrame, kunst samt faciliterer svedehytter og
retreats sammen med min mand Tue Laursen.

Vi glæder os!
Heidi og Sasja

