Womens Temple
Gudinnemedicin Start 23 mars 2019
Gudinnemedicin bygger på ett väl beprövat koncept för kvinnligt växande mot helhet. Det handlar om den vuxna
kvinnans väg hem till läkning, mognad och visdom. Du får under 13 månvarv göra en resa genom dina tre åldrar och
utvecklingsstadier: Jungfrun, Modern och Den gamla visa, och lära känna Gudinnan på en djup arketypisk nivå. Det blir
ett år av personligt växande, kvinnligt systerskap och många magiska upplevelser.
Kvinnans väg hem inkluderar kroppen, sinnena, känslorna och intuitionen. Kvinnan är till sin natur cyklisk och föränderlig
och behöver göra sin cykliskhet till en bundsförvant för att kunna leva i harmoni med livet och sig själv.
Hos naturfolk har man alltid hedrat Gudinnan/Den stora Modern som källan till allt liv. Hon har varit en spegel, särskilt
för kvinnor, att möta alla delar av sig själv i. Att vörda Gudinnan innebär en hyllning till Moder Jord och kroppen och
sexualiteten som något heligt. De första schamanerna var kvinnor. De levde i samklang med den cykliska naturen och
förstod att de var en del av helheten.
I Gudinnemedicin får du möjlighet att minnas din djupa feminina visdom. Öppna vägen till urkraft och självkänsla och
genom initieringar återta din egen helhet.
Under det här året får du:
 Göra egna ceremonier i naturen för balans och självkännedom.
 Undervisning om kvinnlig sexualitet och cykliskhet.
 Kunskap om Gudinnan genom myter, sagor och egna inre resor.
 Ökad kroppskännedom och självkännedom så du bättre kan möta dina behov som kvinna.
 Fördjupad kontakt med din inre värld och andlighet.
 Få tillgång till större njutning, glädje och mening i ditt liv.
 Väckande av din kreativitet och skapande förmåga genom livmoderns kraft.
 Lära dig olika helande tekniker , uppleva trummans kraft och dansens och sångens glädje
 Växa i självförtroende och kraft genom möten med andra kvinnor och delande av varandras erfarenheter.
Våra träffar infaller ungefär en gång i månaden i synkronisitet med månens faser. Tider: ca 10.00-18.00(el.20.00)
Datum: 23/3 6/4 18/5-19/5 16/6 14/7 16-18/8 (gudinnehelg) 14/9 13-14/10 24/11 21/12 (samt återträff jan-feb 2020)
Plats: Womens Temple i Örebro Norrgatan 27 c OBS! Gudinnehelg på sommaren förläggs utanför stan.
Din investering för hela året är 13.000:-Du kan välja att betala hela summan på en gång. (early bird innan 31/1 ger
3000:- rabatt!) eller betala vid varje tillfälle mot en avbetalningsavgift på 100:-/gång.
Betalar du hela summan på två gånger tillkommer ingen avgift. Kost och logi för Gudinnehelgen tillkommer
Den första träffen är prova på efter det förbinder du dig att gå hela året om du anmäler dig. Det är viktigt för dig själv
och gruppen att du känner efter om detta är rätt steg för dig och att du gör ditt bästa att gå helhjärtat in i processen.
Kursen leds av Annika Månstig från Örebro som är utbildad i kvinnligt ledarskap och Månmedicin. Hon har hållit kurser i
många år för kvinnor. Hon är även yogalärare och utbildad i frigörande dans, schamanism, energimedicin, massage m.m
För frågor och anmälan kontakta kursledaren på womenstemple@post.com eller ring 0703-750598
Betalning: Företagsswisch 0703-750598 eller Swedbank 8452-5 983 670 526-0

Känn dig varmt välkommen till denna magiska resa i Gudinnans famn!
Annika (måne rävklinga) Månstig

