Praktische gegevens:
Organisatie: Creative2Energy vzw
Bedrag: 1675,- (of 3x 585,-)
Creative2Energy vzw
IBAN BE66 9731 1991 2343
BIC ARSPBE22
OR vzw 0558.955.372

Fire Keeper Training
2019-2020
vorming voor mannen én vrouwen

Data en inhoud: zie verder 5 weekends en een einddag
Inbegrepen:
* vorming, cursus, hout en alle materiaal, alle overnachtingen, vervoer
weekend Eifel, vergoeding externe personen, ontbijt en avondmaal
zaterdag en ontbijt en lunch zondag, vrij gebruik van sanitaire ruimtes
* water, thee/koffie, versnaperingen
* veel vuur en hartsenergie!
Niet inbegrepen: lunch zaterdag = potluck

Let the fire inspire you to guide others
and wake up the fire inside you!

Info en inschrijving:
www.kachina-creative2energy.com
www.templeoftheearth.org
creative2energy@gmail.com (Veerle Phara)
+32(0)478 38 97 18 (Yves Vanopslagh)

Plaats vorming:
Verschillende locaties in België, Begijnendijk, Eifel en De Kluis, Leuven

door Yves & Veerle Phara
Fire & Earth Keepers in Hart en Ziel
www.kachina-creative2energy.com

Fire Keeper Training

Bij het thema zweethut leren we ons afstemmen, invoelen en observeren

In deze training worden alle tools aangereikt om op een professionele en

wanneer je een hut begeleid.

welke energieën er leven, om zo de intentie of het thema te bepalen

intuïtieve manier het vuur te hoeden, zowel bij zweethutten, vuurlopen als
bij alle andere vuur ceremonies en rituelen.

We kijken naar het verschil tussen traditionele zweethutten of inipi uit

Leer als Fire Keeper hoe je de space kan hoeden en een groep kan

Noord-Amerika, en temazcales/rituele reinigingshutten uit Midden en Zuid-

meenemen in de verbinding met de diepere lagen van het vuur.

Amerika, én hoe we hier zweethutten op maat kunnen creëren. We delen

We eren en volgen zowel jouw traject naar Hoeder/Hoedster van het vuur,

zweethutliederen en wijsheid rond smudgen, kruiden en incenses.

als jouw innerlijk proces gedurende de hele vorming.

Ook het bouwen van een zweethut staat op het programma waarbij we zelf
onze vulkanische stenen gaan zoeken in het Eifelgebied.

Gebruik, oorsprong en waarde van vuur bij inheemse volkeren wereldwijd;

We houden verschillende zweethutten.

de kracht van vuur binnen het medicijnwiel, in verbinding met de 4
elementen, de 4 windrichtingen en de 3 werelden;

Tijdens het vuurloopweekend gaan we door het hele proces van het

Voorbereiding, zoals opbouw van verschillende soorten vuur, opbouw van

hoeden van het vuur, als het begeleiden van een groep.

de zweethut, hout- en steensoorten;

We leren een vuurpad aan te leggen en de energie te bundelen om zonder

De taal en de wijsheid van het vuur leren begrijpen, verhalen en liederen;

angst en in vrijheid over het vuur te lopen.

Offeren aan het vuur, smudgen, reinigen;

We ervaren hoe we de connectie kunnen maken tussen vuur, geest en

Vuur als transformator, als sjamaan/heler, e.a. thema’s komen aan bod.

lichaam, en een brug te creëren tussen de elementen en de kracht van het
bewust-zijn in het hier en nu, in verbinding met je doel/intentie én je angst.

We gaan dieper in op de functie van Fire Keeper en het belang van
zijn/haar volledige aanwezigheid. Het is een taak met een toewijding vanuit

Na deze vorming doe je eerst een aantal praktijkoefeningen om als Fire

hart en ziel, in ont-moeting en verbinding met het vuur, met alles in en

Keeper het Vuur te hoeden. We vragen een minimum van 3 ervaringen,

rondom het vuur. Fire Keepers zijn hoeders/hoedsters van het vuur, en

met verslag. Na deze vorming zal je met open mind en respect

gaan een verbinding met het vuur aan op alle lagen: fysiek, emotioneel,

communiceren met het vuur én met jouw innerlijke vuur.

mentaal en energetisch.

Aho!
Awen!
(Keltisch: met de Kracht van de Stromende Spirit)

Data en inhoud: 5 weekends en een afsluitdag
Weekend 26 en 27 oktober 2019: Ceremonie & Vuur Hoeden
• openingsceremonie
• de Essentie van Fire Keeper wereldwijd
• opbouw vuur, vuurliederen
• houtsoorten en hun gebruik bij vuur
• vuur als transformerende kracht, smudgen, offeren ah vuur
• vuurwake
Weekend 6 (avond), 7 en 8 december 2019: Eifel/Native American
Sweatlodge
• ceremonie en deelcirkel
• steensoorten, vulkanische stenen voor het gebruik in de zweethut
• ritueel rond stenen zoeken
• kampvuur
• Native American cultures (achtergrond)
• Native American Zweethut, vuurliederen
• vuur hoeden van een zweethut, stenen binnendragen
• vuurwakes
Weekend 29 februari en 1 maart 2020: Zweethut
• ceremonie en deelcirkel
• bouw van een zweethut
• achtergrond zweethutten
• manieren/systemen om vuurstapel op te bouwen
• stenenritueel
• verschillende soorten zweethutten
• voorbereiding
• vuur hoeden van een zweethut, stenen binnendragen
• water gieten, zweethut begeleiden, zweethutliederen
• vuurwake

Weekend 27 (avond), 28 en 29 april 2020: Vuurloop DE KLUIS
• ceremonie en deelcirkel
• achtergrond vuurlopen & vuurdansen
• verschillende opbouw van vuurtorens
• voorbereiding: energetisch opladen door meditatie, oefeningen en
liederen
• je angsten en belemmeringen leren omhelzen
• vuur hoeden van een vuurloop en de kolen uitharken
• vuurloop en verbinden met het vuur
• vuurwake
Weekend 6 en 7 juni 2020: Vuurrituelen en Ceremonies
• ceremonie en deelcirkel
• empowering door Vuur
• uitleg en oefenen met het medicijnwiel
• vuurrituelen wereldwijd
• Keltisch vuurceremonie
• vuurwake
• eindopdrachten
Zondag 6 september 2020: Afsluitdag
• deelcirkel en uitwisseling ivm de opdrachten
• eindceremonie + uitreiken van certificaten

@v.u. Veerle & Yves – Creative2Energy vzw – niets uit deze brochure mag worden
overgenomen zonder voorafgaande toestemming

