Sjaman gathering 2011

Velkommen til en sjaman gathering, en weekend med sjamanisme i sentrum. Sommersolverv er
Sjamanenes dag, og denne samlingen skjer på første weekend etter solsnu, i tiden 24 til 27 juni
på Viubraatan, et feriested på Harestua.
Sjaman 2011 presenterer sjamanisme gjennom
forskjellige utøvere, samiske og norske og utøvere fra andre tradisjoner og land. Sjaman 2011
vil romme forskjellige sjamanuttrykk, healingmåter, ekstatisk praksis, stille uttrykk, kreative
innspill og felles tromming. Sjaman 2011 viser noen sider av sjamanenes store verdensarv,
som er de eldste kjente metodene for kraft, helbredelse og ekstatisk kreativ glede. Sjaman
2011 kan gi deg egne sjamanerfaringer i grupper ledet av erfarne sjamaner og kunstnere. Om
du vil kan du få healing. Du kan både få og dele informasjon.
Sjaman 2011 har invitert
utvalgte håndverkere og kunstnere til et mini-sjamanmarked..
Sjamanisme den første kjente
åndelige praksis og det første store kulturfaget. Sjamanmetodene er naturnære og tar deg fra
hverdagssinnet inn i mytesinnet, som i en reise fra ytre til indre natur.
I sjamanenes verden
kan man ”sjamansnakke” med forfedre, planter og dyr, med naturens kraft som med det store
ukjente. Sjamanisme er ikke blitt til på samme måte som kristendommen, islam eller
buddhismen, grunnlagt som de er av hver sine religionstifter. Sjamanenes kunnskap har vært
der hele tiden, som en opprinnelig arv nedlagt i menneskene. Fra tidenes morgen har
sjamanen vandret gjennom historien under mange navn og i forskjellige roller, som seer,
helbreder, historieforteller, kunstner, og seremonimester. Og ikke minst som klovn, men uventet
og underholdende agering. Fra gammelt av går et ”sjamanbelte” fra Sameland og gjennom
hele Sibir. Innvandrere fra Asia brakte kunnskapen med seg til Nord- og Sør-Amerika.
Sjamanene finnes fra tidenes morgen i Australia og i de store øykulturene i Stillhavet. Den
første sjaman ble sikkert født i Afrika, menneskehetens vugge. Alle kan lære seg
sjamanmetoder og leveregler for å få et bedre og rikere liv. Vi som jobber med sjamanisme nå
merker at metodene og livssynet holder på å bli mer ”mainstream”. Storfilmer som Avatar og
Inception henter inspirasjon fra sjamanistiske tradisjoner og metoder. Tiden og verden
trenger at kunnskapen om sinnets balanse og naturens likevekt tas i bruk på nytt. Derfor
Sjaman gathering 2011. Programmet denne weekenden deles opp i felles-samlinger,
gruppeaktiviteter og kurs. Hovedattraksjonen er sjamanene Fulmaya og Bal fra Nepal. De skal
holde daglige seanser, og gi healing til enkeltpersoner. Av kurs nevnes: Sjamanismens ABC,
kurs i joik, Haka, trommelagerkurs, hvordan lage din egen rasle, stille sjamanisme, maskelaging
m. m. Av fellesaktiviteter nevnes healingkonsert, fortellerseanser, bålnatt, lage en
maskot/skulpltur sammen, .. Healinggrupper vil pågå hele tiden... Mer program følger....
hold av denne weekenden... Med vennlig hilsen ailo gaup
OBS. Vi søker etter frivillige til
forskjellige oppgaver for denne weekenden. Meld fra til Åsne på saivoinfo-at-gmail.com om du
føler deg kallet.
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