Häxhattstillverkning
med vår Rikshäxa

Jolanda den Tredje 11-12 oktober 2014

Din egen häxhatt

Rosie Björkman

Rosie har efter många år som praktiserande
häxa hunnit tillverka en lång rad hattar.
Genom att experimentera har hon kommit
fram till en väldigt enkel metod att göra en
fin hatt, det enda som behövs är tyg, lim,
alluminiumtråd och sax. Samtidigt som
deltagarna under vägledning fixar ihop sina
hattar för Rosie samtalet runt häxkonst
och shamanism. Den grundläggande
undervisningen om häxkonst integreras
sålunda på ett naturligt sätt i skapandet av
häxhatten.

Rosie Björkman alias Jolanda den Tredje
har sedan slutet på 1980-talet varit en av
de ledande förespråkarna i svensk media
för alternativ läkekonst och New Age.
Häxkonst, shamanism och sierskor/tarot
är hennes specialområden. Mellan åren
1988 och 2009 drev hon det välkända lilla
sierskekollektivet Jolanda den Tredje med
säte i Gamla Stan, Stockholm. Numera har
hon sin sierskemottagning på annan adress.
1988-1992 tog Rosie aktiv del i Deertribes
shamanutbildning i England, och har sedan
dess då och då återvänt dit för att bygga på
med kunskap, som hon delar med sig av i
Jolanda den Tredjes bokm om Häxkonst och
Shamanism.

Lördagen går åt till att skapa brätte och strut.
Innan vi slutar för dagen limmar vi ihop de
båda delarna, som sedan får stå och torka
över natten.
På söndagen smyckar vi vår hatt med
symbolerna från djur- växt- och sten- riket
varje deltagare själv valt ut, och samtalar
runt dessa.
Varje hatt ska sedan få sitt namn.
Så
som
avslutning
gör
vi
en
Hattnamngivningsceremoni.
Helgen resulterar i att varje deltagare får
en alldeles egen unik, originell, balanserad
häxhatt, fullproppad med kunskap, med sig
hem.

Hon är allas vår Rikshäxa!

Häxan har modet att utmana sina egna

rädslor, öppna alla garderobsdörrar i sitt psyke
och identifiera alla skelett, vara ute i skogen i
den svartaste natten, yla som sin syster vargen
mot månen, och känna elden i sin mage som
extaskraften, passionen, skapelsens kreativa
energi.
Var och en fri att skapa sin egen magiska väg
genom livet!

Värd för kursen:
Kurslitteratur: Jolanda den Tredjes bok om Häxkonst och Shamanism, Rosie Björkman
När:		
lördag 11 okt kl 11:30-17:00 - söndag 12 okt 2014 kl 10:30-15:30
Var:		
Ateljé Bastun - Sunnersberg Bastubacken, Lidköping
		
(Fler än 10 pers flyttas kursen till Tolsjö Bygdegård, Skybar)
Pris:		
1 000 kr + 200 kr kurslitteratur (ord.pris 229 kr) Eget material tillkommer.
		
Faktureras vid anmälan. Kaffe och te ingår.
Anmälan: Till Katarina Strand, Ateljé Bastun - katarina.strand@ateljebastun.se, 0766-33 99 01
		
Mer information skickas ut efter anmälan!
		
Anmälan är bindande efter den 19 september 2014.
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Välkommen!
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