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Sedan människan tog sina första steg på jorden har
vi delat vår värld med växter. Vi är familj. Växter är
generösa och och ger oss allt vi behöver - både mat,
värme, kläder & medicin. Men den som tittar djupare
upptäcker att de kan ge oss mycket mer än så, en
transformerande medicin för vårt allra innersta.
Under den här kursen kommer du att få möta flera träd
ute i det vilda. Du kommer att få erfara den visdom &
läkning som den naturliga världen har att erbjuda och
lära dig att kommunicera med växter.
Träd är stora personligheter som når en hög ålder. Det
äldsta trädet vi känner till växer i Dalarna i Sverige
- en 9 550 år gammal gran som vandrade in efter
förra istiden. De besitter alla unika kvalitéer & enorm
medicin.
Att kommunicera med naturen är något vi inte längre
praktiserar i modern kultur. Eftersom människan genom
årtusenden levt i direkt samklang med naturen bär vi
däremot en latent förmåga att lyssna till det vilda. Den
behöver bara dammas av. När så sker förstår vi att allt i
världen hänger ihop var vi själva hör hemma.
Under kursen kommer du att få spendera mycket tid i
naturen på Österlen. Det kommer att finnas utrymme
att gå på djupet i mötet med de träd du kommer att få
besöka. Det blir också härliga pauser med mat & fika
runt elden.
Det här är tillfället för dig som är eller länge varit
nyfiken på mina årskurser men inte kunnat delta
och som gärna vill få chansen att uppleva naturens
djupare dimensioner. Den är också för dig som redan
gått kurs hos mig men gärna vill möta nya växtvänner
och fördjupa relationen till de du redan känner. Inga
förkunskaper krävs.
Så välkommen på en resa in i trädens värld och upptäck
din egen inre natur!

CHARLOTTE WALLENBORG har arbetat med
komplementärmedicin i snart 20 år. Hon är
certifierad Massage-, Healing- & Aromaterapeut
och ger utbildningar i växtmedicin och
naturkommunikation. Hon är också utbildad i
Plant Spirit Medicine av Eliot Cowen. Plant Spirit
Medicine är en ursprunglig behandlingsmetod där
man arbetar shamanistiskt med växter.

Obs: äldre elever & familjemedlemmar betalar endast 1 750 kr! I övrigt är delbetalning möjlig.

3-5 juni
Pris: 2 750 kr inkl. moms
Plats: Grevlunda & ute i det gröna
Kontakt: 0739-854 654
E-post: info@thewillowtree.se

