OFICINA DE TAMBORES E COSMOLOGIA ENERGÉTICA
Venha fazer seu tambor e mergulhar profundamente nessa jornada de
transformação!

TAMBORES
Tocar tambor é uma arte praticada há milhares de anos
pela maioria dos povos nativos, em diversos lugares do
mundo. Por expressar a necessidade humana de
conexão com a terra e com o mundo espiritual, o toque
do tambor nos sintoniza com a natureza e nos religa a
um propósito. Ao confeccionar o seu próprio tambor e
baqueta, honrando todos os seres viventes através de
rituais, cantos e danças, resgatamos uma consciência
sobre a nossa ligação com todas as coisas e levamos isto
conosco.

COSMOLOGIA ENERGÉTICA
Como um conjunto de conhecimentos
que integra princípios xamânicos inerentes a sua vertente
originária do povo Jivaro e aspectos da arte e da ciência ao ser
disseminada por Juan Uviedo, a Cosmologia Energética propicia
muitas possibilidades para o desenvolvimento humano e
planetário. Seus instrumentos mais utilizados são:
• Mapeamento Cosmológico (ou Carta Gestacional)
• Jogo das Pedras
• Harmonização de chacras e cura vibracional, através das cores
das energias e da conexão com os elementos.
A Cosmologia Energética propõe-se a harmonizar o micro e o
macro-cosmo. Ao nos movermos em consonância com o
universo podemos atingir nossos objetivos de vida, alinhados ao
conhecimento cósmico.

FACILITADOR
Ninon Cramer, recebeu ensinamentos sobre a Cosmovisão do Povo Jívaro e é estudioso do Xamanismo
Andino e Norte-americano. Criador e facilitador do Tambores pela Terra, tem a missão de ensinar e
desenvolver grupos nos temas das Tradições Nativas. Realizou workshops e trabalhos em diversos
lugares do Brasil, tendo mais de vinte cinco anos neste caminho do xamanismo e dos tambores.
Participou de ordens filosóficas e realizou formação na Unipaz, onde foi fundador e conselheiro-Gestor
do Campus Ilha de Santa Catarina. Atualmente mora em Porto Alegre, sua cidade natal, onde mantém a
Chácara Charrua.
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