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Leva och vara berörd

Grundkurs i Vedic Art
på
Kosmosgården 2015

Warja Ensjö Lärare i Vedic Art

Välkommen till en kurs i Vedic Art, 12-19 juli 2015, förlagd på
Kosmosgården i vackra Västergötland.
Vedic Art som måleri är ett tyst språk som samtidigt utgör en vandring
inåt. Det bygger på 17 principer som leder dig in till din inre natur där du
skapar och uttrycker dig samtidigt som du övar.

Måleriet går bortom språket och intellektet och är ett oändlighetens
uttryck.
Under kursen varvas målning med stilla filosofiska stunder där du steg för
steg får en genomgång av de principer som ligger till grund för Vedic Art.
Målningen utgör en egen resa, som kan ske under tystnad och
kontemplation. Det ges också utrymma för att dela med sig av sina
upplevelser av målningen, om man vill.
Jag har själv målat sedan 2011 då jag upptäckte Vedic Art på Öland där
jag även har gått målarkurser och lärarkursen. Där blev det tydligt för
mig att alla kan måla. Och att målningen också utgör ett sant
demokratiskt uttryck.
Kursen kostar 2 700 kronor för boende i enkelrum och 2 500 kronor i
dubbelrum. Alla måltider ingår i kursavgiften och kommer att vara
vegetariska, veganska eller annan vegetarisk anpassning efter eventuella
allergier. Allt målarmatrial måsta man ta med sig. Ett mindre sortiment av
matrial kommer att kunna köpas på plats.
Ankomst sker under söndagen den 12/7. Klockan 17:00 serveras soppa
och bröd och följs av en presenattion av Vedic Art och oss själva. Kursen
avslutas lördag 18/7 efter frukost.
Under en av kvällarna kommer Claus Möller att erbjuda en föreläsning om
grunderna i Tredje Testamentet.
Övriga kvällar kan man göra utflykter till vackra platser i närheten av
Kosmosgården. Man kan också måla så mycket man önskar dygnet runt.

Välkommen med er anmälan till Warja Ensjö på mail
warja.ensjo@live.se eller telefon 0730-55 48 94 senast den 1 juni 2015.
För information om Kosmosgården, se www.kosmosgarden.se

