Livsglæde ·Visdom · Transformation

NY ENER GI FESTIVAL
26 - 29. Juli 2018

Festivallen er nu i gang på 4. år….og den udvikler sig meget hele tiden. Kom og vær med til at
skabe 4 dage, hvor vi sammen sætter fokus på, hvad vi hver især mener og tror om Den Ny Energi.
Sammen vil vi udforske og udveksle denne viden og skabe et eksperimenterede forum,
hvor vi øver os i at være den vi er på vej til at blive og derigennem få Jorden til at blive et
endnu smukkere sted at leve. . .

Tænk store tanker og mærk livet

TIL HVEM:

Festivallen/sommerlejren henvender sig til alle, der interesserer sig
for, hvad der foregår på Jorden lige NU, og de usynlige kræfter der
er på spil. For alle mennesker og spirituelt interesserede, der vil udforske Den Nye Energi.

HVORDAN:

Festival - Bevidst samtale, hvor vi sammen udforsker
Den Nye Energi - Finder veje til at integrere og skabe en ny verden Fælles vandring i skoven i stilhed - Fælles dans
Desuden skal vi arbejde med at afmontere Den Gamle Energi,
Det gør vi gennem 3 temaer:
Gamle løfter - Angst for egen storhed - Gamle overbevisninger

HVORFOR:

Vi søger ligesindede med hvem vi sammen kan udveksle om
Den Nye Energi. Vi synes det er vigtigt at mødes i det fysiske nærvær,
der hvor vi kan mærke den store kraft der skabes, når vi er mange
der mødes for at transformere og sætte retning for den fælles
gode udvikling.

PROGRAM:
Torsdag: Hvad er Den Nye Energi?
Fredag: Hvilken verden vil vi gerne skabe?

Lørdag: Det nye mig?
Søndag: Praktisk realisering!

Vel mødt, vi glæder os til at møde dig...

Tilmelding foregår på hjemmesiden: nyenergifestival.dk
Festivalen afholdes: Sandtoften 1, 7100 Vejle Arrangør: Foreningen for Den Ny Energi
Pris: 2000,- for 4 dage inkl. (økologisk vegetarisk mad) Vi lader børnene blive hjemme i år.
Kontaktpersoner: Luna Munch Elvstrøm, www.heart-spirit.com, tlf. 22 48 20 84
Birgitte Saviéra - www.birgittesaviera.dk - mail: metamorf2@gmail.com

Følg os på Facebook https://www.facebook.com/NyEnergiFestival/ eller på www.nyenergifestival.dk

