Festivalprogam 2018
Fullständigt program finns på: www.gaialife.se/unity

Fredag 6 Juli
__________________________________________________________________________________________________________________

Öppningsceremoni kl.12.00
Scenen
Tillsammans med Ania o Magnus Munay och
medarbetare bjuder in till ceremoni för att öppna
vår ”Shamanic gathering” gemensamt i Unity.

Lunch kl. 13.00-14.00
Serveras vid växthuset
Aktiviteter Pass 1:
kl. 14.00-16.00
Hanna Nilsson / TÄLT 1
”Walk your talk” ett samtal där vi tillsammans
reflekterar kring att leva sin sanning, att möta
skuggsidor och att vandra i kärlek.
Robin Hallman / TÄLT 2
Föreläsning om ”den skapande mannen, om hur
vi kan läka det destruktiva och återskapa balans
mellan det maskulina & det feminina.
Ewa De Mahina / TÄLT 3
Workshop Stillhet & knutmagi
Emelie Styrén Berg / TÄLT 4
Ceremoni; Möte med Nornorna i trumceremoni
där du vägleds djupt ner i dina rötter. En kraftfull, inre resa.

RÖDA TEMPLET
HEALING RUMMET
MARKNADEN
CAFEÈT

Aktiviteter Pass 2:
kl. 16.00-18.00
Siv Stefansson / TÄLT 2
”Ögonblickets Ceremoni” Med trumma, skallra
& ursång , vägleds du in i dig själv.
Sara von Post / TÄLT 3
Yoga ”Shamanic Flow”, en unik yogaform. En
resa där din själ får busa & dansa fritt i fysisk
form
Leana Myhr / TÄLT 4
Runor och Sejd; berättar om den nordiska sejden. Tillsammans drar vi runor, mediterar, &
sejdar en sejd. Ta med din skallra eller
trumma...
Ania & Anna / RÖDA TEMPLET
”Wombhealing”. I vårt trygga och heliga space
kommer du vägledas och hållas i varsamhet
för att utforska, processa och hela dina djupaste rum i dig

Middag kl. 18.00-19.00
Serveras vid växthuset

Aktiviteter Pass 3:
kl. 19.00-23.00
Ebba & Albin / Scénen
kl.19.00
”World peace ceremony” Fredsceremoni för
världen. Bönerna från våra hjärtan delas i en
helig Tibetansk kruka.
Niklas Andersson / Scénen
Musik och dans

kl.20.15

Johanna Gro / Scénen
konsert

kl.21.30

är öppet för meditation tillsammans med Prästinnorna från kl.9 till middagen
är öppet för healing från kl.9 och fram till middagen
är öppen efter frukost fram till kl.20.00. Här hittar du hantverk, behandlingar etc.
serverar drycker, godsaker och tilltugg från kl.10.00 till fram till kl.21.00.

TÄLT 1 = vid örtagården nedan växthus
TÄLT 3 = vid köksträdgården, innanför röda planket

TÄLT 2 = vid tipin, mittemot scenen
TÄLT 4 = nedanför scenen, mittemot Alfheim

Lördag 7 Juli
__________________________________________________________________________________________________________________

Johanna Gro / Scenen
Morgon yoga. Möt dagen på ett gudinnligt sätt
med ett skönt yogapass kl.07.00-08.00

Frukost kl. 08.00-09.00
Serveras vid växthuset
Aktiviteter Pass 1:
kl. 09.00-10.45
Aita Päts / TÄLT 1
Föreläsning; ”Från Utbränd till Upplyst”
Möt Aita, som delar om hur utbrändheten var
vägen till en ny dimension av livet.
Niklas Andersson / TÄLT 2
Väv tillsammans i dansen för att läka och transformera tung energi
Maria Kvillegård & Ove Svensson / TÄLT 3
Ceremoni; ”The Heart of the Healer” med
trumma flöjt och sång utforskar vi tillsammans
våra hjärtan och hjärtenergi.
Monica Andersson / TÄLT 4
Trumcirkel; Monica bjuder in till trummans
magiska värld. Tillsammans gör vi en gemensam resa till våra kraftdjur.
Aktiviteter Pass 2:
kl. 11.00-12.30
Siv Stefansson / TÄLT 2
Ögonblickets Ceremoni ; Medicinresa
Terra Sundman / TÄLT 3
Meditation; Trummans inre andetag.
Stefan & Johanna Ekman / TÄLT 4
Ceremoni; en hjärthelande ceremoni; för
att åter våga öppna våra hjärtan & ta emot
universell kärlek.
Leana Myhr / start ÖRTAGÅRDEN
Örtvandring; Få en inblick i Örternas magiska
värld tillsammans med Leana...

Lunch kl. 12.30-14.00
Serveras vid växthuset

Aktiviteter Pass 3:
kl. 14.00-15.45
Ewa De Mahina / TÄLT 1
Workshop Stillhet & knutmagi
Paula / TÄLT 3
Workshop för kvinnor: ”Women Rising-Pleasure
& Devotion”. Nycklar till ännu mer njutning
Emelie Styrén Berg / TÄLT 4
Ceremoni; Möte med Nornorna i trumceremoni
Ania & Magnus Munay / HEALINGRUMMET
Shamanskt energiarbete med kanalisering och
transhealing
Aktiviteter Pass 4:
kl. 16.00-18.00
Serafia / TÄLT 1
Workshop; ”Magi är att styra energi”. Lär dig
några metoder om hur du styr energin dit du vill.
Tillverka amulettpåsar & ”witchesbottles”
Leana Myhr / TÄLT 2
Runor och Sejd; Leana berättar om den nordiska
sejden. Vi drar vi runor, mediterar och
sejdar en sejd. Ta med din skallra eller trumma...
Johanna Gro / TÄLT 3
Ceremoni De heliga ljuden; att hedra ljuden & att
vara kanal för urljuden. Till trumma, rösten &
andra instrument, gör vi en helande resa.
Ove Svensson & Johanna Stjerndal / TÄLT 4
Ceremoni man & kvinna. I heligt rum där vi med
trummans slag, skapar möjlighet att möta den
maskulina & feminina energin i dig själv.

Middag kl. 18.00-19.30
Serveras vid växthuset
Aktiviteter Pass 5:
kl. 19.30-23.00
Ove & Johanna Stjerndal / Scénen kl.19.30
Fredsmeditation. Medverkande Ania & Magnus
Ceremoni istället för Sweat Lodge kl.21:00
/ vid sweatlodgeplatsen
Eldningsförbud råder tyvärr!
Maria Hagberg / Scénen
Konsert

ca. kl.20.00

Oliver / Scénen
Konsert

ca. kl.21.00

Anna Vild / Scénen
Konsert

ca. kl.22.00

tfn: +46-0300-430496 info@gaialife.se www.gaialife.se/unity

Söndag 8 Juli
__________________________________________________________________________________________________________________

Johanna Gro / Scenen
Morgon yoga. Möt dagen på ett gudinnligt sätt
med ett skönt yogapass kl.07.00-08.00

Frukost kl. 08.00-09.00

Lunch kl. 12.30-13.30
Serveras vid växthuset

Aktiviteter Pass 3:

kl. 13.30-15.15

Serveras vid växthuset
Aktiviteter Pass 1:

kl. 09.00-10.45

Magnus Munay / TÄLT 1
Föreläsning om Permakultur och Hållbarhet
i den nya tiden.

Gabriel Förde / TÄLT 2
”Awakening Meditation”: guidad meditation
från vår gemensamma källa av sanning,
stillhet & frid.

Sara & Gabriel / TÄLT 2
Cakao-Ceremoni; den heliga drycken från
Peru, bidrar till hjärtats helande..

Johanna Ekman & Stefan / TÄLT 3
Ceremoni; en hjärthelande ceremoni;
för att åter våga öppna våra hjärtan & ta
emot universell kärlek.

Paula & Henrik / TÄLT 3
Workshop ”Tantrans magiska möten”.
Kom & upplev tantrans magi och få en inblick
i vad Tantra kan vara!

Karen Sanders / TÄLT 4
Dans ceremoni - dansa till ditt kraftdjur.
”Shamanic Trance Dance Ceremony”

Leana Myhr / TÄLT 4
Runor och Sejd; Leana berättar om den nordiska sejden. Tillsammans drar vi runor, mediterar och sejdar en sejd.
Ta med din skallra eller trumma...

Aktiviteter Pass 2:

kl. 11.00-12.30

Ania, Leana och Hanna / Alfheim
Tacksamhetsceremoni för naturens väsen. Vi
vänder oss till våra nordiska devor, alver, disor
och alla andra goda väsen
Magnus Munay / TÄLT 2
”Den fredliga krigarens väg.”
Välkommen till Gaia Lifes Manscirkel.
Vi bjuder in till en gemenskap i en trygg miljö, för
att tillsammans med andra män finna vägen till
den man du vill vara. Ett sant brödraskap.

AVSLUTANDE CEREMONI
kl. 15.45 / Scenen
Hela Festivalen samlas till en stor
gemensam gathering, …
vi tackar ...

Vi tackar för årets
Shamanic Gathering
och välkomnar er tillbaka
hem igen!

Monica Andersson / TÄLT 3
Trumcirkel; bjuder in till trummans magiska värld.
En gemensam resa till våra kraftdjur.

tfn: +46-0300-430496 info@gaialife.se www.gaialife.se/unity

