25. - 29. maj 2022 Visionssøgning
I mange oprindelige kulturer var traditionen, at de unge når de var omkring 13 år tilbragte
en længere periode blandt stammens ældre. I denne periode blev der afholdt en
visionssøgning, hvor de unge sagde farvel til deres biologiske mor og far og blev
introduceret til deres
forældre Moder Jord og Fader Himmel.
I løbet af perioden fik de deres spirituelle navn, som var/kunne være en refleksion af de
egenskaber og kvaliteter (deres medicin) som de unge var født med og som allerede lå
som et frø, klar til at spire med den rette næring, lys og varme. Navnet kunne også være et
tilhørsforhold (sidder ved vandet), et karakteristika (bevæger sig hurtigt) eller et potentiale
som de ældre kunne se, at den unge naturligt ville kunne manifestere og forfine til gavn for
alle.
Der var en almindelig opfattelse blandt de nordamerikanske indianere af, at uden en
visionssøgning ville børnene aldrig blive voksne.
Lidt poesi:
dag kom Alice til et sted, hvor vejen delte sig og hun så en kat oppe i et træ. Hvilken
vej skal jeg gå? Spurgte hun katten. Det afhænger jo af, hvor du vil hen, svarede katten.
Det ved jeg ikke svarede Alice. Så kan det jo også være lige meget, hvilken vej du går.
(Bare jeg kommer et eller andet sted hen, svarede
Fra Alice i eventyrland af Lewis Carroll

yngling lyttet jeg med ivrighed til lærd og hellig som gav fin
besked med argumenternes omtrent, men ind og ud af samme dør
jeg altid
Af Omar Khayyam Rubaiyat

I mange religioner har disse gamle måder været en vej til klarhed og indsigt i, hvilken
retning vi skal vælge. I Prædikernes bog ( 3, 1 8): Alting har en tid ligger erkendelsen
af vores timelighed og muligheden for at værdsætte det som er en tid til at så en tid til
at høste. Jesus var 30 dage i ørkenen, blev fristet og blev bekræftet i sit valg af sin
livsbane og sin bestemmelse.
Denne dybe gamle viden om, at isolation og stilhed kan give adgang til
og at vi kan få lov til at se ind bag forhænget.
Lyder det for
kan den gamle nordiske tradition
Her kan man have en god ven som vogter i nærheden.

store
være en mulighed.

Vi tilbyder en tid alene i naturen, hvor dyb spirituel vejledning kan komme til dig.

du set det du ville. Fik du hørt din melodi - Kim Larsen
Visionssøgningen kan åbne for vældige muligheder af klarhed og indsigt. Den kan hjælpe
med at heale dybe sår af adskillelse og isolation. Den kan hjælpe os til at se vores
livsformål og genskabe vores lidenskab og glæde ved livet. Gennem en visionssøgning
har man mulighed for at øge sin følelse af forbundethed med naturen og det, der er større
end os mennesker.
I et forløb over tre dage og tre nætter i faste og bøn kan sindet bevæge sig ind til et sted af
indre stilhed. Her kan du blive i stand til at skelne mellem dit sande selv og sindets stille
hvisken, samt give plads til, at mysteriet kan komme ind i dit liv og vise en vej frem. Du kan
bede om hjælp til at være din egen åndelige vejleder på en rejse hjem til dig selv og på din
videre færd i livet.
På visionssøgningen kan vi tage det valg bevidst at bevæge os fra en livsfase til en anden.
Vi kan bede om at modtage ny mening med - og retning i livet. Det kan være særligt
aktuelt ved store forandringer som dyb sorg, livstruende sygdom, skilsmisse eller
separation. De store forandringer kan betyde at vores energi
og vi har derfor
behov for healing og en ny retning, så vi igen kan mærke, hvad der glæder hjertet og
nærer sjælen. Naturoplevelser virker stærkt og kan kalde forandringer, vi har længtes
efter, ind i vores liv med naturens magi.
Visionen søges ved stranden med udsigt over vand, eller i skovområdet langs med vandet.
Hvis du har behov for at være nærmere bålet, er det også en mulighed, det bliver tilpasset
den enkelte.
Pris 4.000 kr. Der indbetales et depositum på 1.000 kr. ved tilmelding og 3.000 kr. senest
16. maj 2022. Depositum bortfalder ved eventuel framelding.
Tilmelding og betaling
Tilmelding eva@skoven7.dk eller 2190 5353. Betaling kan ske til Eva Dinesen på
MobilePay 21905353 eller ved overførsel til Nordea konto nr. 2670 8595605149
Flere informationer
Ring til Peter Tillge på 50700222 (sms) eller mail rie@tillge.dk for flere informationer.

