Womens Temple
Kvinnans 7 portar
Den här kursen är uppbyggd som en resa genom de olika nivåer av medvetande dina chakror representerar.
I ljuskroppen och chakrana lagras allt du varit med om både på gott och ont.
Vår karma finns här men också vår obegränsade potential. Vår resa genom chakrana handlar i huvudsak om
kraft! Hur mycket kraft har jag tillgång till? Vilka hinder finns för min kraft? Vågar jag ta min kraft i anspråk?
Hur uttrycker sig min kraft i de olika chakrana? osv.
Varje chakra har två sidor, en ”ljus och en mörk” . Vi kan möta dessa sidor av oss genom bland annat känslor,
drömmar och arketyper.
Resan börjar i 1:a chakrat där kundalini sägs slumra som en hopringlad orm. När den vaknar och reser sig upp
genom alla chakror väcks våra slumrande gåvor av kraft och visdom. I 2:a chakrat finns livmoderns kraft som är
förknippad med den Stora Livmodern – Källan till allt liv. När kraften når hjärtat väcks vår medkänsla och
kärlek osv.
Sexualiteten är en viktig del av vår livskraft. När vi använder vår sexualitet medvetet kan sexualiteten blir en
väg till upplysning.
Vi arbetar med yogiska, tantriska och shamanska tekniker. Varje träff innehåller kraftfulla healingtekniker för
rening av chakrorna. Du får möta dig själv på djupet genom yoga, meditation, inre resor, dans, sång och
skapande. Vi möts i en helig och trygg cirkel av kvinnor. Kursen består av 7 helgträffar. ( Se även ”Regnbågsresan”)
Referens "Den här kursen har varit som ett mirakel för mig. Jag är en annan människa nu än när jag började. Jag är djupt
tacksam." Mariana

Anmälan och frågor womenstemple@post.com eller 0703-750598
Kostnad 8.500:- (early bird 500:- rabatt) Eller 1.300.-/helg
Betalning Swisch 0703-750598 bankkonto Swedbank 8452-5 983 670 526-0
Plats: Womens Temple Norrgatan 27 c
Känn dig varmt välkommen till denna kraftfulla och helande systercirkel!
Annika Månstig
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/se även Gudinnemedicin/: Referenser ”Gudinnemedicinen har förändrat mitt liv. Den har tagit bort massor av rädslor från mig och
hjälpt mig att slappna av tillsammans med andra kvinnor och lärt mig vad systerskap är. Jag är fantastiskt tacksam och Gudinnan är
nu med mig varje dag." Marianne.
"I början var jag mest nyfiken på vad Gudinnan var för något. Sen undan för undan har jag hittat mig själv och hittat en inre styrka.
Jag har blivit fri från rädslor och blyghet och ser mer naturligt på min sexualitet. Jag har fått en större närhet till Gudinnan och
naturen och andra kvinnor. Gudinnemedicinen har öppnat upp så mycket för mig. Det var starten på mitt växande” Ann-Britt

