
  PROGRAMBLAD  t o m april 2011 
JORDSTRÅLNINGSCENTRUM 

Det finns ofta mer info på vår hemsida: www.jordstralningscentrum.se  

och i vårt gratis e-post-nyhetsbrev Slagrutenytt.  

Telefon:  08 - 510 110 25   E-post: jc@vingar.se 

FÖREDRAGEN är normalt på måndagskvällar och alltid kl. 1845 –  2200. 

LOKAL: Kammakargatan 56. T-bana: Rådmansgatan.(Ingen föranmälan till föredrag men till kurser)  

Inträde till föredrag:130:-/gång. Frivilligt pausfika (kaffe/te och smörgås)  kostar 20:-. Alla välkomna. 

 

CHAKROR -  ANNIKA GAURI LANGLÉ 

FÖREDRAG Måndag 7 mars  kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56  

Annika återkommer och berättar mer om det österländska Chakrasystemet samt Livsträdet i den 

västerländska Kabbalan, ur en psykologisk infallsvinkel. Genom att förstå och använda våra chakran / 

medvetandeplan och arketypiska symboler kan vi nå djupa insikter om både oss själva och ”verkligheten”. 

Vi får möjlighet att återerövra vår kraft och nå det mod vi behöver för att medvetet, aktivt och ansvarsfullt 

kunna leva i enlighet med vår inkarnation. I vår tid av kriser och dramatiska strukturomvandlingar kan vi då 

lättare uppleva att de utmaningar vi möter också är fyllda av möjligheter för oss. 

Annika Langlé har mer än 30 års erfarenhet av esoteriskt arbete och den subtila människan och är 
specialist på chakrasystemet. Hon har skrivit böcker och gjort dvd:s om chakrasystemet, talsymbolik, 
numerologi och healing.  
Hennes föregående föredrag hos oss om chakrasystemet höll mycket hög kvalitet!  
Nu berättar hon mer och återkommer också  9-10/4 med kursen Chakrasystemet  - och hur det kan 
användas i vår tid - för dig som söker fördjupning på din personliga utvecklingsväg.  
 

POLITISKA KONSPIRATIONER I HISTORIENS LJUS -  JÜRI LINA   
SPELET  SOM PÅGÅTT OCH FORTFARANDE PÅGÅR I DET FÖRDOLDA 
BAKOM KULISSERNA, OCH SOM PÅVERKAR OSS ALLA  
KURS  Söndag 13 mars, kl 10-17   (Läs mer om anmälan till kurser nederst) 

Författaren Jüri Lina redogör för komprometterande fakta om det politiska spelet bakom kulisserna. Han 
kan visa hur storfinansen steg för steg har styrt utvecklingen i egen favör medelst olika grupperingar, 
däribland frimurarna (som enligt David Icke ”styr” världen genom att de främsta/rikaste av världens ledare i 
århundraden tillhört och fortfarande tillhör den hemliga mäktiga frimurarorden, där de högst uppsatta 
medlemmarna aktivt samarbetar mot en för oss dold ny världsordning, som vi skall få leva med!).  
Exempel ges på en hemlig styrning som saknar motstycke i världshistorien.  
Jüri visar på hittills dolda fakta som avslöjar annars oförklarliga händelser före första och andra 
världskriget, de ryska revolutionerna och andra katastrofer i mänsklighetens historia. Kommunismens och 
nazismens hemligheter är de mest förvånande. Man kan se att det är vinnarna som skrivit den officiella 
historian som den skrivits i läroböckerna!  
 
Jüri Lina går igenom område efter område inom vetenskap och kulturliv för att visa ett samband mellan en 
dold medveten styrning och dagens disharmoniska samhälle.  
Den djupa andliga krisen har ju inte uppstått ur tomma intet. 

Jüri åker världen runt och undersöker själv olika händelser på plats. Han filmar och gräver djupt i 
ofta okända arkiv. Det innebär att han får fram många för oss okända fakta, som faktiskt finns i 
arkiven, men som ingen brytt sig om att offentliggöra, och som ibland ändrar historian, dvs. vad 
som verkligen hände och varför! 
Jüri visar utdrag ur sina filmer under kursen. 
Upptäck om/att du förts bakom ljuset åtskilliga gånger av politiker/ myndigheter och andra och,  

vad värre är, fortfarande görs det!   

Jüri har förmågan att få oss att vakna upp ur vår ”törnrosasömn” och inse hur det ser ut i verkligheten! 

 

http://www.jordstralningscentrum.se/


Är du också en av de lurade? Vill du vakna upp och inse hur det ser ut, så du inte längre bidrar till det?  

 

Som åhörare får du själv dra sina slutsatser efter att ha fått tillgång till många olika fakta och en 

historieskrivning som för de flesta är okänd. 

Pris 1.150:- (Läs mer om anmälan till kurser nederst) 

DET KOSMISKA SKIFTET OCH VÄRLDSLÄRAREN MAITREYA 

 -  BERTIL JÖNSON   

FÖREDRAG  Måndag 14 mars  kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56    
Vi genomgår just nu det största och mest genomgripande energiskiftet på planeten 

någonsin. Det har kosmiska och globala orsaker, men får mycket personliga 

konsekvenser för oss alla. Vi ser hur de senaste 20 - 30 åren har varit präglade av plötsliga sammanbrott 

av förtryckarregimer i Öst och Väst, en ökande miljöförstöring och ett antal ekonomiska kriser. Bakom 

kulisserna håller nu en ny värld på att födas. Vi står i gryningen av en ny medvetenhet.  

Bertil kommer att förklara tre bakomliggande orsaker till det stora energiskiftet, som han och många andra 

anser kommer att kulminera med att Världsläraren Maitreya framträder inför alla människor.  

Bertil berättar om att det finns många tecken i tiden som pekar på detta. De flesta är ännu inte så kända.  

Bertil Jönson är verksam som inspiratör, föredragshållare, konsult och mentor.  

 

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL   

Torsdag 17 mars  kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56  

Information för nybörjare om våra s.k. övernaturliga förmågor, som ofta kan tränas upp.  

Kom och lyssna när vi går igenom grunderna!  

Vi berättar om och demonstrerar auror och chakror, kanalisering, att se auran, pendling, att känna energier, 
att påverka energier på olika sätt och därmed påverka hälsan (fysiskt och psykiskt), samt om mycket, 
mycket mer. 
Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer och currykors, samt se och 
känna hur illa just du reagerar på dem. 
Tipsa och ta gärna med intresserade vänner till denna gratiskväll. 

 

AMINOSYRETARAPI – MARIE ERIXON 

FÖREDRAG  Måndag 21 mars  kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56 

Många är numera medvetna om vikten av att äta rätt och att ta tillskott av vitaminer 

och mineraler för att bevara hälsan.  

Däremot är det inte så vanligt att man är medveten om att det är fullt lika viktigt att få i 

sig alla aminosyror i tillräcklig mängd, eftersom kroppen byggs upp av dessa. De finns 

i kosten men behöver ofta kompletteras, precis som vitaminer och mineraler som vi 

inte får i oss tillräckligt av alla gånger. 

 

Marie har som terapeut arbetat med aminosyra-terapier i 20 år och även t ex  under 1,5 år, i en studie, 

undersökt effekten av aminosyran histidin på elöverkänsliga (vilken visade sig ge mycket goda resultat).  

Marie berättar under kvällen om de 22 olika aminosyrornas funktioner i kroppen, t ex om hur lycin kan 

användas för att förebygga herpesutbrott, hur tyrosin kan användas vid sköldkörtelproblem och glutamin 

mot läckande (dålig) tarm. Med 20 års erfarenhet har hon mycket att berätta!     

I slutet av föredraget finns möjlighet att ställa frågor. 

Marie är cert. näringsterapeut och aukt. naturmedicinare. Hon har själv tagit fram ett aminosyrekomplex   

(ett kombinationspreparat av de olika aminosyrorna) som hon säljer sedan  20 år i Sverige. Hon har också 

Lamberts produkter (separata aminosyror och vitaminer/mineraler av god kvalitet).     



BIOMAGNETISM Steg 1 - JOHNNY GRIMSTÅHL   

KURS  Lördag-söndag 26-27 mars, lö 10-17, sö 9-16.  
Repris på steg-1-kursen  

Biomagnetism är en metod för att upptäcka och korrigera avvikande pH-

värden i kroppen, och på detta sätt avslöja närvaron av patogena 

mikroorganismer; virus, bakterier, svamp och parasiter.  

Biomagnetism är en metod för både diagnostik och behandling. 

Virus och bakterier med lika frekvens är förenade via elektromagnetiska vågor (magnetisk bioresonans). 

Detta förstärker deras sjukdomsframkallande förmåga och ökar deras motståndskraft mot immunförsvarets 

antikroppar. Genom att applicera starka magneter på de ställen där man har påvisat patogena 

mikroorganismer, återställer man pH-värdet till neutralt (pH 7), vilket tar bort deras livsmiljö.  

Man har på detta sätt behandlat och botat tusentals personer i Mexiko och i Chile med svåra sjukdomar där 

ingen annan behandling har hjälpt. 

Steg 2 (BM 2): 7 - 8:e maj  

Steg 3 (BM 3): prel. juni 

Pris 2.150:-/del (Läs mer om anmälan till kurser nederst) 

 

HEMI-SYNC – ÖKA DITT MEDVETANDE 

och få tillgång till dina inre resurser – CARL ÖSTERBERG  

FÖREDRAG  Måndag 28 mars  kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56 

Hemi-Sync är en kraftfull och ofarlig metod som fungerar på ett djupt plan i vårt medvetande.  

Principen bygger på speciella ljudsignaler som man spelat in på olika CD och som man därför enkelt kan 

lyssna på hemma genom hörlurar, och som hjälper vårt medvetande att ställa in sig på den frekvensnivå vi 

önskar för tillfället. Allt från djup sömn och olika meditationsstadier till fokuserad vakenhet, hypnos och  

ökad healingförmåga kan åstadkommas genom lyssnandet. Det finns också massor av andra områden, 

som man kan använda det till, och därigenom förbättra sina förmågor på området. En hel del används även 

professionellt inom bland annat sjukvård och skolor. Det kan också hjälpa dig att uppnå större 

välbefinnande.  

Tekniken som används, har utvecklats med vetenskapliga metoder under närmar 50 år av The Monroe 

Institute i USA. Det finns numera hundratals CD med olika applikationer, som hjälper oss att förbättra och 

öka våra egna förmågor. 

Exempel på områden då Hemi-Sync kan hjälpa till i vardagen: 
• Tiden räcker inte till 
• Svårt att somna på kvällen eller att sova hela natten 
• Stressar för mycket 
• Problem med relationer 
• Lever ett bra liv men vill uppleva mer 
• Lever bara för nästa helg eller nästa semester 
• Saknar kvalitetstid med dig själv 
• Vill lära dig meditera eller förbättra din meditation 
• Få tillgång till större healingförmåga. 
• Behöver bli bättre på att genomföra dina planer  
 
Carl  Österberg återkommer med en 2 dagar lång kurs med Hemi-Sync, som innehåller förklaringar och 

övningar som hjälper dig att möta olika situationer i livet med förnyad energi och positiv utveckling. Det går 

bra att lyssna på Hemi-Sync utan att gå kurs, men man har möjlighet att få ut mycket mer av Hemi-Sync -

tekniken om man går kurs, och vem vill inte ha bästa möjliga hjälpmedel till sin utveckling?. 

 

 

 

 



UNIVERSELL MEDVETENHET – MARINA MUNK    

KURS Söndag 3 april,  kl 10-17.  
Populära Marina Munk återkommer till oss och undervisar om de väntande tiderna i en 

endagskurs.  

Marina är en klärvoajant internationellt känd ljusarbetare som arbetar bokstavligen i hela 

världen. Hon arbetar med både människor och platser runtom på jorden på mycket hög andlig nivå. 

Hennes uppgift sedan lång tid är bl. a. att uppväcka människors högre medvetandekanaler. Samtidigt utgår 

hon från vardagens behov. Bl. a. har hon en längre tid arbetat med ett eget regnskogsprojekt i Amazonas 

djungler. Marina har ett mycket tätt samarbete med sina guider och kanaliserar det mesta i sina föredrag 

och kurser. 

Det har skrivits flera böcker med/om Marina Munk, t. ex. Glädjens tid och Det stora uppdraget, där jordens 

och människans utveckling är i centrum. Böckernas energi har enligt många läsare förändrat deras liv och 

att bara hålla i en bok kan ge utvecklande energi.  

Det går inte att exakt tala om vad kursen innehåller eftersom Marinas guider, som hon lyssnar till hela 

tiden, inte talar om det i förväg, men hon stödjer ofta deltagarna i deras personliga utveckling mot högre 

medvetande och hon vet att kursen handlar om universell medvetenhet.   

Pris 1.000:- (Läs mer om anmälan till kurser nederst) 

SAMARBETE MED ÄNGLAR – KRISTIINA STAPLETON 

FÖREDRAG  Måndag 4 april  kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56 

Söker du en positiv förändring i ditt liv, men hindras av att din egen styrka inte räcker till hela vägen? 

Kom och lyssna på en upplyftande och hoppingivande föreläsning om änglar som bokstavligen besjälar 

världen med sitt goda, helande medvetande och som dessutom  är ivriga att dela med sig av sina 

egenskaper till oss. 

Få svar på frågor som: Varför finns det änglar? Vilka är de? Varför ska man ta kontakt med änglarna nu? 

Hur kommunicerar vi med änglarna och bygger upp en pågående relation med dem? 

Du får även veta varför änglarna vill umgås med oss människor, samt lära dig praktiska steg för steg för att 

bjuda in änglarna som hjälpreda i vår vardag. 

Lär känna de sju strålarnas änglarna -  och - visste du att alla har en personlig skyddsängeln som finns där 

just för dig.... 

CHAKRASYSTEMET - ANNIKA GAURI LANGLÈ 

–  och hur det kan användas i vår tid -  

för dig som söker fördjupning på din personliga utvecklingsväg 

KURS  Lördag - söndag 9-10 april, lö kl 10-17, sö 9-16.   

Vår andliga utveckling går inte ut på att dra oss undan från världen och vardagen utan på att kunna leva 

medvetet, vakna och fullständigt närvarande i allt. Men för att verkligen leva medvetet behöver jag veta 

vem jag är.  

Här får du, med hjälp av Chakrasystemets rika och målande symbolvärld, fundera över dig själv och vem, 

eller vad, du är, över attityder och beteenden, för att ytterligare fördjupa dig och ”växa som människa”. Du 

får filosofera över både livet och döden, medvetandet och verkligheten.  

Det har att göra med att ta ansvar för sitt liv, vara sann mot sitt Själv och våga leva i tillit.  

Helgen är intensiv eftersom området är stort men vi blandar korta föreläsningar med övningar, meditationer 

och visualiseringar. Genom många små frågestunder ges alla möjlighet att arbeta från sin egen 

erfarenhets- och kunskapsnivå.  



Lördagen behandlar genom våra tre första chakran bland annat: 

livsvillkor och prägling, relationer och projiceringar, självaktning och livsglädje.  

Söndagen behandlar genom de fyra översta chakrana bland annat: försoning, ställningstaganden, kriser 

och tillit, livsattityd, verklighet och mening, liv, död och reinkarnation.  

Följande kommer bl. a. vara infallsvinklar till fördjupning: 

 - Att acceptera livet 

 - Vad betyder det att kunna sätta gränser? 

 - Hur kan relationer ses som andliga budbärare? 

 - Vad betyder det egentligen att mogna som människa? 

 - Vad skulle hända om jag använde hela min kraft? 

 - Vad betyder det att se med barnets ögon? 

 - ”Försoning”, vad innebär det? 

 - Egot och mitt sanna jag 

 - Vem ger mig frihet att utöva min innersta vilja? 

 - Kris som startpunkt 

 - Livsuppgift, kallelse, vad är det? 

 - Att ge mening åt livet 

 - Reinkarnationstanken - och detta liv? 

 - Vad är egentligen andlig utveckling? 

Föreläsningen den 7 mars är en bra inledning till kursen, så gå på den om du har möjlighet. 

Pris 2.400:- (Läs mer om anmälan till kurser nederst) 

Annika Langlé har mer än 30 års erfarenhet av esoteriskt arbete och den subtila människan och är 

specialist på chakrasystemet. Hon har skrivit böcker och gjort dvd:s om chakrasystemet, talsymbolik, 

numerologi och healing. Hon är vis och djupt kunnig lärare. 

RENSA BORT DÅLIGA ENERGIER I BOSTÄDER                 

AVANCERAD SLAGRUTE-UTBILDNING med ÅKE PIHLGREN 
Utbildningen sker under 4 helger: 9-10 april, 14-15 maj, 4-5 september, 8-9 oktober.  

Förkunskaper: Nybörjarkurs i slagruta och pendel samt Fortsättningskurs hos 

Jordstrålningscentrum eller motsvarande kunskaper. 

Åke Pihlgren är en av Sveriges allra bästa slagrutemän med mycket gedigen kunskap. 

Under 2011 genomför han Sveriges mest avancerade utbildning i att rensa bort dåliga  

energier i bostäder (linjer, andeväsen m.m.).  

Utbildningen kommer att lära dig vidta de åtgärder som behövs, för det är inte bara currylinjer och 

vattenådror som påverkar oss människor negativt i vårt boende. Det finns mycket mer.  

Behärskar du bara en del, kan du då med gott samvete sanera en bostad?  

KURSDEL 1: 9-10 april  
Negativa linjer och fält: Genomgång av checklista med många olika negativa energier med praktisk 
inkänning.  
Inpendling av: Negativa linjer på karta och ritning, fält -2 och +2, negativa pelare, dubbelkors,  
S:t Georgekors, sexkantfönster med planetlinjer och UFO:s, bergsprickor, negativa leylinjer. 
Frekvensbestämning av energier: Genomgång av Arne Groths frekvenstabell AGS för att kunna identifiera 
och ev. avstöra okända linjer och energier.   
Tillverkning av spolar. Avstörning av linjer, pelare m.m.  
Mätning av Bovisvärden: Medel-, min- och maxvärden.   
Andeväsen: Information om olika slags andeväsen samt inkänning av dessa om möjligt.  
Inpendling av: Spöken, andar, utomjordingar och småväsen. 

KURSDEL 2: 14-15 maj 
Information och praktiska övningar: Svart magi, tak- och golvfält, andar i människokroppar, 
dimensionsportar, avrättningsplatser, horg- eller hargenergier.  



Inkänning på fantombilder, foton m.m. Förbannelser.  
 
KURSDEL 3: 4-5 september  
Avstörning respektive borttagning av tidigare genomgångna linjer, andar m.m. 
Besök i bostäder för att rensa bort dåliga energier.  

KURSDEL 4: 8-9 oktober  
Besök i bostäder för att rensa bort dåliga energier.  
 
Pris för den 4 helger långa utbildningen: 8.300:-.   
Stort kurskompendium ingår. (Läs mer om anmälan till kurser nederst) 

FÖRÄNDRINGARNAS TID ÄR INNE!  
– AMIYA ANN-SOFIE SARASVATI  
FÖREDRAG  Måndag 11 april  kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56 
Amiya är invigd esoterisk healer och utvecklar energisystem med nycklar men också redskap för 
människan i den nya världsordningen. Hon jobbar främst med Sananda men också med övriga mästare 
inom det vita brödraskapet och rör sig fritt genom olika dimensioner. 
 

 Vad säger mästarna om den nya tiden. 

 Vad är deras roll 

 Vad sker på vår jord via det vita brödraskapet, starfleeten (Ashtar command m.fl.), galaktiska 
centrets påverkningar på vår planet 

 Portalöppningar på olika platser, visdomsfrigörandet, helig graal-pulsering öppnas än mer (hjärtats 
öppning) 

 Hjälpredskap och nycklar för de kosmisk-galaktiska och jordliga sammankopplingarna i ett friare 
flöde i samverkan, t ex lär du dig hur du går via chakrat för att rena och höja din vibration. 

 

FRÅN RÄDSLA TILL KÄRLEK –  JACKIE BERGMAN 

FÖREDRAG  Måndag 18 april  kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56 

Det finns bara dessa två grundkänslor – och de styr hur vi motiveras och agerar i livet.  

Har du funderat på vilken du drivs av – och resultatet därav? 

Vad är det som håller oss tillbaka? Varför beter vi oss inte alltid rationellt? 

Den här kvällen kommer att handla om både små och stora frågeställningar.   

Motivation att ta beslut och agera kommer från känslor, inte från tankar! Tankar är i sig helt neutrala, men 

kan väcka trevliga och otrevliga känslor genom minnen och associationer. 

Alla känslor kan härledas till två grundkänslor, rädsla och kärlek. 

Om man är medveten om hur de yttrar sig, kan man urskilja när man är feg, modig eller till och med 

passionerad.  

Vi kommer att titta närmare på hur dessa grundkänslor påverkar oss (bra och dåligt) i stort och smått.  

Det handlar om det inre ledarskapet, vem/vad styr oss egentligen i vardagen, hur agerar vi, och varför. 

Vi är nu mitt uppe i en tid av utmaningar som sannolikt förutsätter stora mått av mod och passion.  

Så lär dig (det går) att välja kärlek i stället för rädsla! 

Jackie Bergman har tillämpat detta synsätt som civilingenjör och projektledare i energiindustrin under trettio 
år. Förhållningssättet till våra känslor har varit hans största framgångsfaktor.  
Boken ”Rädsla eller kärlek? Ditt vägval!” kan köpas till reducerat pris denna kväll. 

HEMI-SYNC – CARL ÖSTERBERG 

KURS Lördag- söndag 30 april – 1 maj,  båda dagarna kl 9-18.  Pris 2.150:-.  

(Läs mer om anmälan till kurser nederst) 
Följ med på ett 2 dagar långt äventyr, en resa i ditt inre med stor närvaro, fyllt av upplevelser utöver det 
vanliga, enligt The Monroe Institute - Outreach Excursion Workshop. 
 
Vill du veta hur du med enkla medel kan hitta nya vägar framåt i livet och påbörja en resa som kan förändra 



din syn på världen? 
Känner du igen dig i någon av följande situationer: 
 
• Tiden räcker inte till 
• Svårt att somna på kvällen eller att sova hela natten 
• Stressar för mycket 
• Problem med relationer 
• Lever ett bra liv men vill uppleva mer 
• Lever bara för nästa helg eller nästa semester   
• Saknar kvalitetstid med dig själv 
• Vill lära dig meditera eller förbättra din meditation  
• Förbättra din healingförmåga    
• Vill få svar på frågor som inte verkar kunna besvaras 
• Vill förvandla det okända till något känt 
• Gillar utmaningar och annorlunda upplevelser 
 
Då är detta något för dig! 
 
Under kursen har du möjlighet att upptäcka glömda delar av dig själv, få nya viktiga pusselbitar till ditt liv, 
som gör att du blir en mer komplett och harmonisk människa. Lärarstödet, gruppdynamiken och 
erfarenhetsutbytet som kompletterar övningarna ger dig en naturlig återkoppling, ett bredare perspektiv och 
en förstärkning av de egna upplevelserna. Du får vara med om en helg tillsammans människor som förstår 
att livet handlar om så mycket mer än det yttre fysiska runt omkring oss.  
Det brukar bli en spännande, rolig, nyttig och väldigt, väldigt annorlunda helg! (Läs mer under 28 mars) 
Carl Österberg är lärarutbildad i Hemi-Sync på The Monroe Institute i USA.  
Pris 2.150:-. (Läs mer om anmälan till kurser nederst) 

 
 
 
 
 

ANMÄLAN OCH BETALNING AV KURSER 

 
Anmälan till kurser görs genom att sätta in anmälningsavgiften 400:- på Jordstrålningscentrums  
plusgiro 410 89 43-4 eller genom att maila till jc@vingar.se. Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften.  
(Till föredrag behövs ingen anmälan utan det är bara att komma. Alla är välkomna) 
Plats på kurs erhålls i tur och ordning efter anmälan och inbetalningsdatum. Vi skickar bekräftelse på att du kommit 
med på kursen.  
Resterande kursavgift skall vara betald senast 14 dagar före kursstart. 
V. v. skriv tydligt kursens namn och datum, ditt namn, adress, e-mail och telefonnummer på postgiroblanketten/mailet.  
Anmälan är bindande tre veckor före kursstart. Det innebär att vid återbud senare än 3 veckor före kursstart är du 
skyldig att betala hela kursavgiften p.g.a. att våra kostnader då är fastlåsta.  
Avbokning skall alltid ske skriftligt och du får skriftlig bekräftelse på den så att den gäller.  
Du har rätt att skicka någon annan i ditt ställe. Om kursen inställs eller flyttas till annat datum  
sker naturligtvis full återbetalning till de som tänkt gå kursen.    


