
KRAFTSÅNG - CIRKEL 
i Stora Jurtan på Juvengård

Vad är en kraftsång-cirkel? 
Att sitta kring en eld, att mötas i cirkeln där alla ser & hör varandra har människor gjort sedan urtider! 
För att förstärka gemenskap, fira olika livshändelser, att hitta balansen inom gruppen, för att hantera 
kriser, utmaningar eller i helande syfte! Att sjunga gemensamt kring en eld gör man i olika kulturella 
och traditionella sammanhang över hela världen. 
Man möts och sjunger tillsammans oavsett religion-tillhörighet, ålder, kön, språk, nationalitet eller 
hudfärg. Att tona, ljuda och sjunga tillsammans, bada i toner och melodier kan också ses som ett aktivt 
sätt att meditera, ta en paus ifrån vardagslivet och aktivt varva ner.  

Enligt musik- och hälsoforskare kan olika studier visa upp att när man sjunger i en kör eller cirkel så - 
fördjupas och förstärks andningen, 
- kan vårt immunförsvar bli starkare 
- kan blodcirkulationen i hjärnan och hjärtat ökas och blodtrycket förbättras - känner vi oss mer 
självsäkra, lyckliga och trygga 
- harmoniseras hjärtslagen hos deltagarna och det leder bla till en känsla av gemenskap och mer 
trygghet samt att känna mer ansvar för samhället och jorden, vi blir fridfullare och mer omtänksamma  

En kraftsång-cirkeln för mig betyder i första hand ett tillfälle att möta varandra, sitta i cirkeln, lyssna in 
och komma samman; anpassa andetaget och gemensamt tona in och sjunga enkla sånger, mantra och 
chants från olika världsdelar och andliga traditioner! Det allra-viktigaste och oftast första frågan jag 
får :-): Nej, du behöver inte „kunna“ sjunga eftersom det inte handlar om att prestera något, att sjunga 
rätt, följa noter eller förstå texten! Tillsammans lär man sig de enkla melodierna och texterna ganska 
fort och sedan upprepas sången flera gångar, delvis med olika instrument till. Syftet är att gruppen ska 
komma mer och mer in i en samklang, hitta en gemensam rytm och att man på ett musikaliskt sätt 
kallar fram och får känna av den unika „medicinen“ som varje sång bär i sig.  
Ibland sjunger man högt, fröjdefullt, med hela kroppen, vissa sånger är mer mjukare, tystare, mer som 
en bön eller mantra, där man sjunger inåtriktat, mer för sig själv, till och med bara viskar och mumlar. 
Och kanske vill du passa på och bara ligga ner en stund och lyssna hur de andra ljudar, bada i de fina 
tonerna och i sångens energi! Genom den unika sångmedicinen får såväl kroppen som själen bli stärkt 
och påfylld med ny energi! Det är mycket som är och blir möjligt under en kraftsång-cirkel dock visst är 
det viktigt med att ha det roligt, att skapa en fin upplevelse tillsammans, få energi och livsglädje 
tillbaka!  
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Kort om  mig: Med båda benen på marken, händerna i jorden och huvudet uppe i himlen bland 
stjärnorna - det är det sättet jag, Jeannette trivs på och agerar i det här livet, att få 
möta, välkomna, vägleda och bemöta människor i olika livslägen älskar jag. Jag är bla 
utbildad som hälsocoach i bla läkeörtsmedicin, coachning och olika massageformer. 
Under två år gick jag en utbildning som „Rituelle Singgruppenleiterin“ i Schweiz där 
jag lärde mig leda grupper inom kraftsång-arbete, lärde känna de olika 
hälsoeffekterna och gestalta och leda ceremonier med hjälp av sång & musik. 
Jag får mycket inspiration genom bla min lärare Susanna Mäder , Carien Wijnen eller 
arbetet från Wolfgang Bossinger. Jag tycker också om att sjunga Songs of the heart, 
„chanta“ mantra ifrån Tibet, den östra världsdelen eller ifrån urbefolkningen, 
utforska rösten genom den nordiska joik-traditionen samt att skapa egna kraftsånger. 
I mina cirklar använder jag bara enkla instrument såsom trumman, skallrar, 
shrutiboxen eller klangspel (ingen gitarr) 
 
OBS: Jag är inte en utbildad sångerska, sångpedagog eller liknande! Min erfarenhet 
med rösten fick jag bygga upp under min utbildningstid samt under många år i olika 
körer! JJag är dock långt ifrån att ha en proffsig sångröst fast som sagt, vi sjunger av 
hjärtat för våra hjärtan! Kraftsångarbete är energiarbete för mig!  

Mina cirklar brukar jag hålla på svenska, för det mesta blir det dock en blandning 
mellan olika språk, anpassat efter behovet hos deltagarna. Mitt modersmål är 
schweizisk-tyska.

Exempel på olika kraftsånger Mother i feel you  
Tara-mantra  
Thumi bhaja re mana 
Fly like an eagle 
Segenslied (som jag håller på översätta till svenskan) 

Datum I dagsläget är planen att jag kommer hålla en kraft-sång-cirkel varje första onsdag 
i månaden!
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https://www.susanna-maeder.ch/
https://www.healingvoice.de/home/
https://www.youtube.com/watch?v=hq6afMjZMH8
https://www.youtube.com/watch?v=sb-DsDGOT40
http://www.apple.com/de/
https://www.youtube.com/watch?v=5HPG9ohujUE
https://www.youtube.com/watch?v=X9YnEiplFT4


Tid Drop in från kl 17.30 
Öppning av cirkeln i Stora Jurtan sker kl 18! 
Tanken är att vi sjunger och tonar i ca 2 timmar (till ca kl 20) 
Därefter finns det tid och plats i bistron för att ta en kopp té tillsammans, samtala 
och lära känna varandra och på ett mjukt sätt komma tillbaka till vardagslivet för att 
sedan tryggt kunna åka hem

Pris Din investering för hela kvällen inkl fika efteråt är 280 SEK 
Betalning löser vi på plats, kontant eller via Swish!

Ta med I Stora Jurtan finns det yogamattor, kuddar och filtar. 
Det kan dock vara bra att du tar med dig ett extra par varma strumpor eller en kofta. 
Temperaturen i jurtan kan variera.

Lokation Alla är varmt välkomna till Juvengård, Sjömillan 3, 364 33 Åseda. 
 www.juvengard.com

Infos & Boka Anmälan sker till mig via sms 070 352 89 36 eller så får ni skriva via Messenger (där 
kollar jag dock bara en gång om dagen)!  

Behöver du (även med kort varsel) lämna återbud ber jag vänligen om ett sms!
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