Pablo Russell.
Ceremonierne ledes af Blackfoot indianer Pablo Russell. Pablo er soldansleder og
medicinmand, og lever til dagligt i Canada, hvor han hjælper sit folk.
Pablo er gennem de sidste ca. 18 år kommet i DK.
Han er bl.a. kendt for sine foredrag, svedhytter og andre ceremonier.
Pablo taler et let forståeligt engelsk.
Yderligere information om Pablo kan ses på www.pablorussel.com

Program for Sjælland d. 19 og 20 oktober 2019:
Tilmelding, spørgsmål og yderligere info.
Bente Græbert-Tiede, 40 95 86 47 (SMS) eller bente@medicinhjulet.dk

Lørdag den 19. oktober.
Svedehytte

Opstart med bål kl. 10.00 – herefter dækker vi hytten. Info. for nye kl. 12.00. Vi
regner med at går ind i hytten når stenene er varme ca. 12.30. Kom og vær med
Sted: Spånbækvej 11, 3200 Helsinge (hos Lisbet og Hans)
Medbring: en ret mad til fælles potluck – evt. tobak eller chokolade til
firekeepere
Donation: foreslået min. Kr. 500,-

Læs om at gå i svedehytte på www.pablorussell.dk

Søndag den 20. oktober.
Healings cirkel – inspiration til healing, indsigt og vækst.
Healings cirklen er for dig der ønsker healing og inspiration på en bestemt ting eller
område i dit liv – det kan være fysisk, mentalt, følelsesmæssigt eller spirituelt.
Ørne fjeren gå rund i cirklen – når den er hos dig, fremsætte du din problematik.
Alle i cirklen deler deres healings ønsker.
Bagefter er der mulighed for inspirerende kommentarer til gavn for ny indsigt og
healing. Undervejs synges ceremonielle healings sange. Pablo leder cirklen og vil
komme med anvisninger, der kan hjælpe gruppens deltagere videre på vejen. En
anderledes måde at være aktiv og ansvarsbevidst om sin healing.
Hvem kan deltage: Alle - også kvinder i måne.
Tid: kl. 13.30 til ca. 17.30
Sted: Agnete og Michael, Smedeengen 3, Torslunde, 2635 Ishøj.
Medbring: Lidt let til fælles spisning efter ceremonien.
Dresscode: kvinder - lang kjole, lang nederdel eller sarong over bukser. Mændene - deres almindelige tøj.
Donation: Foreslået min. Kr. 350,� Vi ser frem til nogle gode dage med jer…….

Hjertelige hilsen Bente og Bjarne

