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Föredrag och kurser inom
HELA det Alternativa området
Alla föredrag är på Kammakargatan 56 klockan 18 45 - 22 00. .
OBS! Föredragen kostar 130:- fr o m augusti. Fika 20:- för de som vill.
Kurslokalerna varierar, men är oftast centralt i Stockholm.
Ändringar och tillägg i programmet meddelas på hemsidan och i vårt Nyhetsbrev.
Se längst ner för vägbeskrivning. Kurslokalerna varierar, men är oftast centralt i Stockholm.
Ändringar och tillägg i programmet meddelas på hemsidan och i vårt Nyhetsmail, som du
gratis kan prenumerera på: http://slagrutenytt.vingar.se

DJUREN TALAR – REBECKA VIK

45

FÖREDRAG Måndag 13 september kl. 18
Lokal: Kammakarg 56
Varifrån kommer djuren och vad vill de säga oss? Rebecka är biolog och har stor kärlek till
olika djurarter. När hennes inre seende öppnades för tio år sedan och hon började
kommunicera med olika livsformer fick hon även en ny kontakt med djuren.
Vi får höra meddelanden från många olika djur. En del speglar människan – sländor lär oss
att släppa tankarna, ormar och getingar speglar vår rädsla – medan andra lever sitt liv som
riktiga experter på att gå upp i och njuta av nuet. Via en nyfiken älgkalv når vi först kalvens
medvetande, bakom det älgarnas gruppsjäl och sedan, högt ovanför, kan vi ana de mäktiga
andar som är djurens forna ursprung. Vill du komma med ut och känna på djurplatser i
naturen? Då är du välkommen på kurs den 9-10 oktober! Läs mer på det datumet

LÄR DIG UPPFATTA ENERGIER - DEL 2 (av 3)
ENDAGS-KURS med Per-Uno Fransson
Söndag 19 september, kl 9-17. Pris 1150 kr, båda delarna 2150 kr
När du kan känna auror (från Del 1 söndag 5 sept) så kan du också börja uppfatta energier
från osynliga väsen, guider, naturväsen osv., dvs. känna på deras aura eller känna på
avstånd med din aura! Vi tränar också på att känna om energin på ett ställe i kroppen flyter
eller är blockerad m.m.
Del 1: 5 sept, Del 2: 19 sept, del 3: 14 nov. Pris för alla 3 stegen 2.950 kr. Se text resp.
datum.

ÅR 2012 SETT UR ETT KOSMISKT PERSPEKTIV
– SANDOR ALEXANDER MARCUS
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FÖREDRAG Måndag 20 september kl. 18 Lokal: Kammakarg 56
Sandor är grundare av A.I.C. , en Internationell Akademi där man knyter samman kultur och
vetenskap med människans villkor, framsteg och utveckling, med målet om broderlig
mänsklighet och kärlek/vishet över alla slags gränser.

Sandor förklarar att enligt hans uppfattning är ett förändrat medvetande nödvändigt för
människornas överlevnad, då flera tidigare civilisationer gått under just p.g.a. av de ej förmått
ändra sig. Han tar upp vad ett förändrat medvetande innebär för oss som individer och
kollektivt och talar också om utvecklingen av universum.
Sandor är en välkänd föredragshållare med bred kunskap och har skrivit ett antal böcker:
Från barbarstadiet till supermedvetande, Satan är dagens man, En ny medvetenhet i en ny
tid, Det kosmiska arvet, Kvantmänniskan, Lär dig hemligheten bakom din hälsa, m. fl.

ALLT DU ANVÄNDER PÅ HUD OCH HÅR SKA DU ÄVEN KUNNA ÄTA
- ANNA IRESTIG
FÖREDRAG Torsdag 23 september kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Det du sätter på din hud tas upp i kroppen, t ex tvål, deodorant, tandkräm, schampo. Även en
del läkemedel ges så att de skall tas upp genom huden. Huden är kroppens största organ
och i ständigt utbyte med vår omgivning och därför tar den upp både gifter och hälsosamma
produkter och förmedlar dem vidare in i kroppen. Vi måste därför vara lika noga med vad vi
tvättar, rollar och smörjer oss med, som med den mat vi stoppar i munnen. Tyvärr finns det
en lång lista med ämnen, t.ex. hormonstörande, cancerframkallande, nervtoxiska och
uttorkande substanser i vanliga hud-”vårds”-produkter, som inte gagnar vår kropp utan som
istället kan skada vår hälsa.
Anna Irestig, sjuksköterska, hud- och doftkonsult, med egen tillverkning av hälsosamma
produkter, berättar om ett antal vanliga ämnen i konventionell kosmetika och hur bra/dåliga
de är för oss, samt hur vi betalar dyrt för billiga och många
gånger giftiga bulkkemikalier. Hon berättar också vad vi har
för alternativ, dvs. talar om giftfria hygienprodukter. Du får
också en del enkla tips på hur du kan göra dina egna
hudvårdsprodukter med saker du har i kyl, skafferi och ute i
naturen.
Anna håller 3 fristående kurskvällar 19/10, 26/10, 2/11, då
man lär sig tillverka egna naturliga hud- och
hårvårdsprodukter som är hälsosamma för oss t. ex. tvål,
deodorant, schampo och ansiktskräm.
Läs mer om kurserna på resp. datum.

UNIVERSELL MEDVETENHET – MARINA MUNK
KURS Söndag 26 september, kl 10-17. Pris 1000: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.

REFERENCE POINT THERAPY (RPT) – PETER KARLÉN

DJURSJÄLAR OCH ANDRA PLATSER – REBECKA VIK

FÖREDRAG Måndag 27 september kl. 18
Lokal: Kammakarg 56
Har du fått nog av att gå kurs efter kurs, prova behandling efter behandling, och ändå inte bli
helt fri från dina problem? Prova då det här! Lösningen finns äntligen här enligt Peter.
Reference Point Therapy (RPT) är en ny kraftfull metod som bringar samman den senaste
forskningen inom cellminnen, traumahantering, evolutionslära, healing och högre
medvetandetillstånd. Resultatet är en “super-metod” som verkligen går på djupet och kan
lösa grundorsaken till bestående problem och mönster som inga andra terapier och metoder
rått på. Resultatet blir varaktigt och ofta omedelbart helande av både fysiska, emotionella och
strukturella (föreställningar, tankemönster) problem. Läs mer och titta på
demonstrationsvideos här: http://pkarlen.com/rpt/
Peter återkommer med två kurser för de som vill lära sig mer om RPT:
Grundkurs 6-7 nov, samt fortsättningskurs 4-5 dec. Läs mer under resp datum.

KURS Lördag - söndag 9-10 oktober, lö 9:30-16, sö 9:30-15. Pris 2150 kr
I Hagaparken finns två platser med djursjälar. Den ena är Liggande älgen, en sten
som fungerar som kontaktkanal till de stora vilda djurens själar. Den andra är Vattenhålet.
Där rör sig djursjälarna runt benen på en så att man kan få en känsla av att vara i Afrika vid
ett vattenhål.
Vi besöker även andra platser runtom i parken för att tillsammans göra oss en bild av hela
området. Efter att vi undersökt den fysiska naturen tar vi hjälp av övningar och ledda
meditationer för att närma oss den immateriella världen.
Hagaparken ingår i ett tvådelat landskapsområde, en jättelik lunga. Lungan som höljer om
Hagaparken mår bra medan den andra, som går österut, är avkapad. Framför Naturhistoriska
Riksmuseet och Stockholms universitet är det nämligen stopp. Den tro och det tänkande som
präglar den traditionella akademiska och naturvetenskapliga världen av idag har skurit av
den.
Livet, naturens väsen, gudinnorna, djursjälarna har inte tillträde i dessa byggnader vilket blivit
en reell barriär i deras dimension. I slutet av kursen kommer vi att göra ett arbete för den
östra lungan. Om platsen vill och gruppen är tillräckligt stark kanske vi till och med kan hjälpa
den att växa till sig igen.
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ALLA HÄRSTAMMAR VI FRÅN STOFTET AV EN STJÄRNA – ÅSA
PERSSON
KURS Söndag 3 oktober, kl 10- ca 17. Pris 1150 kr
Kursen handlar om läkande energier från jorden och hur vi kan använda dem. Under dagen
kommer vi att besöka några energiplatser där olika typer av energifrekvenser finns
representerade. Vi övar på att vidga sinnet och Åsa lär ut tekniken för att öppna seendet.
Olika stora områden ser Åsa som cirklar, ovaler, längsgående kanaler eller fält med olika
färger. Åsa börjar med kort genomgång av hur man gör för att öppna upp seendet och alla får
prova på. Här ges möjlighet för deltagarna att själva försöka se eller på andra sätt söka efter
energiplatsens yttre konturer och centrum. Alla deltagare får en muntlig ”avläsning” av sina
energisystem före inträdandet på energiplatsen och en avläsning efteråt för att själva kanske
höra, känna eller se den förändring som sker i systemen.
Vi vidgar vårt sinne och låter energierna genomströmma oss varvid vi rensar ut återhållande,
negativa energier och fyller på med läkande kraft.
För att uppnå största möjliga effekt arbetar vi under tystnad! Före och efter en
energibehandlande ceremoni finns möjligheter till samtal och reflektion.
Dagen börjar vid Lovö kyrka och avslutas vid Adelsö. Vi arbetar utomhus.

SHAMANERNAS ÅTERKOMST – JÖRGEN I ERIKSSON
Om kunskap från urtiden som kan bringa harmoni och balans till dagens värld
45
FÖREDRAG Måndag 4 oktober kl. 18
Lokal: Kammakarg 56
Jörgen I Eriksson berättar om den renässans som shamanismen upplever världen över,
framför allt bland ursprungsfolk som samer och indianer och om hur denna ursprungliga
andlighet sipprar in också i industricivilisationen.
Föredraget tar upp hur vi kan använda dessa kunskaper för att hela oss själva och försvara
Moder Jord, t ex med hjälp av runor och runmagi.
Jörgen I Eriksson är journalist och författare och har studerat och praktiserat shamanism i 30
år. Han har skrivit ett flertal böcker i ämnet, bland annat om den nordiska sejdtraditionen, om
shamanism bland samer och navajoindianer samt om runmagi.
Jörgen återkommer med kurs i Runmagi och shamanism 4-5/12. Läs mer på det datumet.

MEDITATIONSKVÄLL – CARINA HULTQVIST
Fredag 8 oktober, kl 18.45-21.30. Pris: 90:-.
Föranmälan per telefon eller mail: jc@vingar.se. Lokal meddelas vid anmälan.

FJÄRRSYN ”ERV” – CARINA HULTQVIST
KURS Lördag-söndag 9-10 oktober,
lö 10-17, sö 9-16. Lär dig ”utsträckt fjärrsyn”,
Extended Remote Viewing (ERV).
Med utsträckt fjärrsyn kan man nå hela kosmos utan att lämna sin säng! Man ligger eller
sitter (de flesta föredrar sovsäck, ögonbindel och öronproppar) och förflyttar sig med hjälp av
givna instruktioner till målet enbart med hjälp av PSI-spåret, i form av koordinater.
Här tillbringar man ca en timme med att på egen hand utforska målet i alla dess detaljer.
Man kan förflytta sig i målområdet, precis som om man var där fysiskt, man kan se, höra,
känna och passera genom väggar etc.
Kursinnehåll:
Utsträckt fjärrsyn. Tekniker för att komma till målområdet, för att kunna se bättre och att
kunna beskriva målet. Förberedelser. Skydd. Att producera fjärrsynsmål. Att förflytta sig i
målområdet. Deltagarna får träna på mål i nutid, förfluten tid, samt mål utanför vår egen
planet. Information om andra typer av fjärrsyn, som t. ex. CRV och medicinsk fjärrsyn, MRV.
Praktiska övningar. Kurskompendium ingår. Pris 2150 kr

MAYAKALENDERN – OLA (ANIEL) PETTERSON
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FÖREDRAG Måndag 11 oktober kl. 18
Lokal: Kammakarg 56
Det står nu empiriskt bevisat att Mayafolkets gamla tidsvetenskap speglar medvetandets
acceleration och att Mayaindianernas kalendersystem kan användas som ett profetiskt
verktyg. Då Mayakalendern går mot sitt slut och den "Blå Kachinan" dansade den 24 oktober
2008, spekuleras det över hela jorden om vad detta kommer att innebära för mänskligheten
och vad mayas "Långa Räkning" mäter för typ av händelser.
Vi tar pulsen på den 21:a dec, 2012 och visar att hela den hysteri som spridits i västvärlden
om detta datum bara är en skröna. Aniel upplyser oss om de nya rön som framlagts av
"Mayas Elders" (de äldre som bevarat kunskaperna) om den heliga kalendern samt redovisar
empiriska bevis för att det finns en intelligent plan som styr universum och medvetandets
evolution.
Mayafolkets andliga uppgift har varit att bevara Tidsplanen för denna transformation, vilken
har förberetts sedan fallet av Atlantis. Ursprungsbefolkningar och esoteriker har sedan 13000
år guidats för att bygga och nu aktivera "The Grid". Enligt profetiorna är tiden snart inne för
människorna att genomgå den största genetiska förändringen i Galaxens histora - den Femte
Solen skall födas.
En händelse som kommer att ge oss tillbaka den medvetenhet vi ägde för 13 000 år sedan,
korsbefruktat med de kunskaper och framsteg vi gjort sedan dess. Vi går emot en gyllene
Tidsålder - om vi vandrar med tiden.
Ola återkommer med kurs om Mayakalendern 27-28 november.

HORMONER OCH KVINNANS HÄLSA – MARIANNE ARNSTRÖM
30

KURS Onsdag 13 oktober, kl. 17 - 22 Föranmälan. Pris 500:En kurs, som har fått mycket goda recensioner och som alla kvinnor verkligen borde gå och
även terapeuter!
Visste du att hormonobalans är vanlig hos kvinnor idag?
Denna obalans är en viktig orsak till:
Endometrios, PCOS, Benskörhet, Sköldkörtelproblem, PMS, Mensvärk, Att man får missfall,
Att man mår illa under graviditeten, Svettningar och vallningar, Oro, Cyklisk migrän, Torra
ögon och slemhinnor, Fibromyalgi, Reumatism, Bröstcancer, Livmoder- eller
livmoderhalscancer, Äggstockscancer mm.
Vill du veta…
Varför vi får denna obalans? Varför läser vi inte om det i tidningen? Hur P-piller påverkar
hormonbalansen? Vad finns det för naturliga metoder att få och behålla hormonbalansen
mellan östrogen, progesteron och testosteron? Mer om Gardasil (vaccinationen mot
livmoderhals-cancer)?
Kursen hålls av Marianne Arnström som informerat, framför allt kvinnor, i Sverige och på Nya
Zealand. Materialet bygger på dr John Lee´s forskning och erfarenheter och är logiskt
upplagd och lätt att förstå.

TEST AV NÄRINGSBEHOV MED KINESIOLOGI
– EVA SVENSSON
KURS Lördag - söndag 16-17 oktober, lö 10-17, sö 9-16.
Kinesiologi är en otroligt effektiv metod för att testa fram vilken näring/preparat (t ex vitaminer
/ mineraler, homeopatmedel, örttillskott och allt möjligt) kroppen är i behov av och därmed
kommer att må bra av.
Man kan också testa vad kroppen inte mår bra av.
Det kan också röra sig om olika sorters mat.
Är man överkänslig mot den här maten?
Behöver kroppen äpplet? Är äpplet av sådan kvalitet (giftfritt?) så kroppen vill ha det eller
åtminstone inte mår dåligt av det?
Du lär dig testa fram:
- vilka näringspreparat en person behöver
- vilket av preparaten (vitamin/mineral, ört, homeopatmedel, mat etc) fungerar bäst
- om det behövs fler preparat och vilken kombination av preparat kroppen vill ha.
- dosering etc.
Behövs verkligen alla produkterna och kan kroppen klara av att ta dem ihop, eller är en
annan kombination bättre. Vilken är den bästa kombinationen?
Du får omgående svar.
Man måste först ha gått grundkurs i kinesiologi, hos oss eller på annan plats, för att kunna
hänga med. Pris 2.150 kr

LÄR KÄNNA DINA GUIDER – JENNY & PER-UNO FRANSSON
KURS Söndag 17 oktober, kl 10-17. Pris 1150 kr
Alla människor har guider. De flesta har flera och ju mer förmågor man tränar upp inom den
osynliga alternativa världen, ju fler guider kommer till ens hjälp. Guiderna är här för att hjälpa
oss med olika saker, så medveten kontakt och kunskap om dem är intressant och det kan
dessutom ge större möjligheter till hjälp och utvecklings-möjligheter. De flesta kan också
senare lära sig att både se och kommunicera med sina guider.
Det ingår inte i denna kurs, men vi har även sådana kurser.
På kursen blir du medveten om några av dina guider och får känna på dem.
Per-Uno Fransson håller i undervisningen under dagen och Jenny Fransson, som med lätthet
både ser och kommunicerar med osynliga väsen sen barndomen, hjälper till och berättar för
var och en om deras guide, som t ex utseende, varifrån den kommer, ev tidigare kontakter er
emellan, t ex om ni levt tillsammans i tidigare liv, när och vilken slags relation ni hade.
Det brukar vara mycket uppskattat och lärorikt att också få lyssna till vad Jenny har att
berätta om egna och andras guider.

Program ej klart
FÖREDRAG Måndag 18 oktober kl. 18
Program ej klart
x
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Lokal: Kammakarg 56

KROPPSVÅRD (kväll 1) Tillverka egna produkter
– ANNA IRESTIG

Under de tre kvällarna får du under Annas ledning lära dig att själv tillverka bra och giftfria
hygienprodukter, som du naturligtvis får ta med dig hem.

KURS Tisdag kväll 19 oktober kl. 18 - 22. Föranmälan.
Anna håller kvällskurs 3 fristående tisdagar, dvs du kan välja vilka delar du vill delta i.

19/10 KROPP:
flytande tvål, deodorant, hudsalva 450:- + material 170:26/10 HÅR:
hårschampo, balsam, hårstylinggele 450:- + mtrl 175:2/11 ANSIKTE: ansiktskräm, rengöringsolja, ansiktsvatten 450:- + mtrl 185:Du får med dig skriftliga recept hem, där även lite annat finns med, som du efter kursen
också klarar av att göra.
Missa inte Annas föredrag torsdagen den 23 september:
Allt du använder på hud och hår ska du även
kunna äta!
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Under de tre kvällarna får du under Annas ledning lära dig att själv tillverka bra och giftfria
hygienprodukter, som du naturligtvis får ta med dig hem.
19/10 KROPP:
flytande tvål, deodorant, hudsalva 450:- + material 170:26/10 HÅR:
hårschampo, balsam, hårstylinggele 450:- + mtrl 175:2/11 ANSIKTE: ansiktskräm, rengöringsolja, ansiktsvatten 450:- + mtrl 185:Du får med dig skriftliga recept hem, där även lite annat finns med, som du efter kursen
också klarar av att göra.
Missa inte Annas föredrag torsdagen den 23 september:
Allt du använder på hud och hår ska du även kunna äta!

ÖVNINGSSKVÄLL MED SLAGRUTA OCH PEKARE
Onsdag 20 oktober kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56
Vi delar upp kvällens deltagare i en nybörjargrupp och en mer avancerad.
Nybörjarna får testa de grundläggande färdigheterna att hitta olika slags linjer och energier.
De mer kunniga provar bl a att leta efter saker med olika metoder, t ex PSI-spåret, men
kommer också att hinna med annat.

UTBILDNING I ALTERNATIV MEDICIN – BIRGITTA KLEMO 1
UTBILDNINGS-START Lördag - söndag 23-24 oktober (Del 1 av 7)
En av Sveriges erkänt skickligaste terapeuter, som arbetar med alternativ medicin
sedan 44 år, har bestämt sig för att dela med sig av hela sin kunskap under 7 helger och
2 uppföljningshelger! Birgitta lyckas ofta med sådant som andra terapeuter har problem med,
t ex sköldkörtel, bukspottkörtel, ögonsjukdomar och barnlöshet. Du får exakt handledning om
preparat, doseringar och andra åtgärder för mängder av åkommor och sjukdomar.
Utbildningen är en verklig guldgruva för alla som vill lära sig alternativ medicin och också för
de terapeuter som vill bli skickligare och därmed kunna hjälpa många fler patienter att bli
friska!
Läs mer på hemsidan http://bk.jordstralningscentrum.se eller skicka efter info.
Se och hör henne berätta om utbildningen på www.youtube.com Sök på ”Birgitta Klemo”.

MATEN KAN FÖDA ELLER DÖDA DIG – MARGARETHA HELLSTEN
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FÖREDRAG Måndag 25 oktober kl. 18
Lokal: Kammakarg 56
Maten innehåller inte längre den näring den tidigare innehöll, utan oerhört mycket mindre av
mineraler och vitaminer. Vad saknas i maten idag? Vilka konsekvenser får det för vår hälsa?
Vad är det för likhet mellan konstgödslade livsmedel och stridsgas? Vi bör bli medvetna om
konsekvenser av genmanipulation. Detta är ett föredrag som skakar om!
Föredraget hålls av Dr. Margaretha Hellsten, fil. kand., bl a i kemi, och med utbildning från
lantbruksuniversitet, alltså med bred biologisk bakgrund. Hon har även jobbat som läkare i
Sverige och utomlands.

KROPPSVÅRD (kväll 2) Tillverka egna produkter – ANNA IRESTIG
45

KURS Tisdag kväll 26 oktober kl. 18 - 22. Föranmälan.
Anna håller kvällskurs 3 fristående tisdagar, dvs du kan välja vilka delar du vill delta i.

VISIONER FÖR DEN NYA TIDEN –
2012 OCH SEN? – INGRID
KRIANON
45

FÖREDRAG Måndag 1 november kl. 18
Lokal: Kammakarg 56
Ingrid Krianon ger sin syn på de expanderande,
mentala processer som ger fri energi i
tankevärlden, när de politiska och sociala
systemen ruskas om i sina grundvalar.
Vad sker i forskarvärlden, samhällsplaneringen och religionerna?
Har vi kreativt skapat den jord vi vill ha eller kan vi göra mer?
Fred och oberoende i tredje världen – en utopi eller - - - - ?
Ingrid Krianon – författare, brobyggare och visionär är känd för sitt arbete med att finna
genvägar över alla gränser i kommunikationen mellan kyrka, vetenskap, politik och ”den nya
andligheten”. Hon arbetar med olika aktiviteter och projekt: seminarier, konferenser,
gränsöverskridande dialog. Hon har skrivit flera böcker om mystiken i människan, och har fått
starka visioner för jordens och mänsklighetens framtid.
Hon ger readings, och arbetar med freds- och energiarbete, och är utbildningsledare i en
djupare form av intuitiv målning: Inspirativ målning – in spirit!
Ingrid har gett ut böckerna:
Vi och Alltet, Guds närvaro i människan och Att upplysa jorden.
Visionskompendier:
Visioner för den nya tiden, Förvandlingens tid och Ljusets barn – barnen i vår tid.
www.ingridkrianon-jonankerholm.nu

KROPPSVÅRD (kväll 3) Tillverka egna produkter – ANNA IRESTIG
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KURS Tisdag kväll 2 november kl. 18 - 22. Föranmälan.
Anna håller kvällskurs 3 fristående tisdagar, dvs du kan välja vilka delar du vill delta i.
Under de tre kvällarna får du under Annas ledning lära dig att själv tillverka bra och giftfria
hygienprodukter, som du naturligtvis får ta med dig hem.
19/10 KROPP:
flytande tvål, deodorant, hudsalva 450:- + material 170:26/10 HÅR:
hårschampo, balsam, hårstylinggele 450:- + mtrl 175:2/11 ANSIKTE: ansiktskräm, rengöringsolja, ansiktsvatten 450:- + mtrl 185:-

Du får med dig skriftliga recept hem, där även lite annat finns med, som du efter
kursen också klarar av att göra.
Missa inte Annas föredrag torsdagen den 23 september:
Allt du använder på hud och hår ska du även kunna äta!

MEDITATIONSKVÄLL – CARINA HULTQVIST
Fredag 5 november, kl 18.45-21.30. Pris: 90 kr
Föranmälan per telefon eller mail: jc@vingar.se. Lokal meddelas vid anmälan.

ATLANTISK HEALING – CARINA HULTQVIST
KURS Lördag-söndag 6-7 november, lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150 kr
Direkt från gudinnan Isis har den här urgamla healingtekniken kommit, kanaliserad under ett
par dagar till två otåliga healers som ville lära sig mer och bättre metoder än de redan
behärskade. Den här tekniken praktiserades enligt Isis redan på Atlantis, och senare i det
gamla Egypten. Metoden innehåller en del knepiga moment som kan ta lite tid att lära sig,
men när man väl behärskar den blir resultatet bättre än med de flesta andra metoder.
I kursen lär du dig manuellt att återställa felaktiga frekvenser eller vibrationsmönster i celler,
organ, chakras eller auradelar som är sjuka eller skadade eller fungerar dåligt.
Ur kursinnehållet: Frekvenser och vibrationsmönster. Människan och miljön. Kostens
betydelse. Tankar, ord och känslor. Atlantiska tekniker. Förändring av vibrationsmönster.
Färg-ton-strukturen hos våra olika kroppar. Förstärkning av energifält. Det kosmiska ägget.
Praktiska övningar. Historik och bakgrund. Kurskompendium ingår.

REFERENCE POINT THERAPY (RPT) Steg 1 (av 2) – PETER KARLÉN
KURS Lördag-söndag 6-7 november lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150 kr
På den här kursen lär du dig hur du kan “vara” ditt magnifika “varande”. Detta är en kraftfull
kurs i “omedelbara förvandlingar”. Fokus ligger på att verkligen gå till grunden med saker,
och lära sig en helt ny healing modell.
- “Vara” istället för “att ta kontakt”
- “Att tillåta” istället för “att heala”
- Att verkligen nå till botten med saker – varför den nya trauma-modellen helt ersätter arbete
med föreställningar (beliefs) och andra healingmetoder
- Avläsning av den egna och andra kroppars tillstånd
- Manifestering
Arbete i par (ca 1 – 1,5 timme vardera), med handledning, så du kan uppleva stora
transformationer i livet
Steg 2 i RPT kommer som kurs 4-5 december.

UFOS OCH BESYNNERLIGA FENOMEN I NATUREN – CLAS SVAHN
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FÖREDRAG Måndag 8 november kl. 18
Lokal: Kammakarg 56
Under de senaste tio åren har tusentals sidor med uforapporter gjorts offentliga från militära
arkiv runt om i världen. Också i Sverige finns tusentals rapporter som det svenska försvaret
har fått in sedan 1930-talet.
Clas Svahn, ordförande i UFO-Sverige, journalist på DN och författare till en rad böcker om
det okända, har läst det svenska materialet och själv undersökt en lång rad intressanta och
märkliga rapporter som berättar om ovanliga och besynnerliga fenomen i naturen, som is
snurror, klotblixtar och jordkast. Fenomen som fångar vår fantasi och i en del fall ännu väntar
på sin förklaring.

LÄR DIG UPPFATTA ENERGIER - steg 3 ( av 3 fristående delar)
ENDAGS-KURS med Per-Uno Fransson
Söndag 14 november, kl 9-17. Pris 1150 kr, 2 delar 2150 kr
Här går vi vidare i att lära oss uppfatta energier med lite mer avancerade övningar, t ex:
- lär dig uppfatta olika färger
- lär dig känna aura och jordstrålning på avstånd
- känn när och var någon skickar energi på dig
- vi övar också vidare på att uppfatta energin från bilder och föremål
Målet med kurserna är att du skall kunna uppfatta och identifiera olika slags energier, både
nära dig och på avstånd.
Del 1: 5 sept, Del 2: 19 sept, del 3: 14 nov.

MÅL I LIVET - SPIRITUAL OPTION –
PETER KARLÉN
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FÖREDRAG Måndag 15 november kl. 18
Lokal: Kammakarg 56
Förverkliga dina mål samtidigt som du växer som
människa
Vill du förändra ditt liv? Vill du förverkliga dina riktigt
stora drömmar?
Spiritual Option kommer från Serbien och är nu mycket populär i öststaterna.
Orsaken till att Spiritual Option är så kraftfull är att du förändras inifrån.
Du blir personen som automatiskt får det du vill ha. Spiritual Option bygger på en hemlighet
som 99,993% av världens befolkning inte känner till.
Hemligheten är att gå till grundorsakerna till att du inte lyckas och transformera dem. Därefter
leder systemet dig steg för steg ända fram till målet.
På föredraget visar Peter hur du kan använda några av dessa enkla tekniker för att leva ett
rikare liv på alla plan. Läs mer här: http://pkarlen.com/spiritual-option/
Peter återkommer med kurs i Spiritual Option 11-12 dec för de som vill lära sig mer.
Peter håller föredrag även 27 sept om RPT och har RPT-kurs 6-7 nov.
Se resp datum.

Program ej klart
FÖREDRAG Måndag 22 november kl. 18
Program ej klart
x
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Lokal: Kammakarg 56

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI - EVA SVENSSON
Onsdag 24 november kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Eva Svensson, Jordstrålningscentrum, är diplomerad kinesiolog och informerar om
kinesiologi = muskeltest. Kinesiologi är en mycket bra komplett behandlingsmetod,
som kan användas för behandling av både kropp och psyke. Muskeltest används också som
kontroll-hjälpmedel för att se att man mätt rätt med slagruta, vilket kommer att visas. Här får
du en inblick i vad kinesiologi är och kan användas till, t ex hälsan, regression, allergitest och
test på sjuka djur. Eva visar också andra slags metoder, som hon arbetar med, bl. a. tankens
kraft. Se en demonstration som får dig att häpna! Läs mer om kurser på vår hemsida. Där
kan du också läsa om Eva Svenssons behandlingar med bl a kinesiologi.

MAYAKALENDERN – OLA (ANIEL) PETTERSON
KURS Lördag-söndag 27-28 november, lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150 kr
Aniel har så mycket information och material om Mayakalendern, så de som är intresserade
erbjuds en hel helgkurs, för att komma djupare in i ämnet och därmed få större förståelse för
vad Maya-folkets spådom innebär för jorden och mänskligheten i framtiden.
Då nu Mayakalendern går mot sitt slut 21 dec 2012 spekuleras det över hela jorden om vad
detta kommer att innebära för mänskligheten och vad mayas "Långa Räkning" mäter för typ
av händelser.
Aniel upplyser oss om de nya rön som framlagts av "Mayas Elders" (de äldre som bevarat
kunskaperna) om den heliga kalendern.
Mayafolkets andliga uppgift har varit att bevara Tidsplanen för denna transformation, vilken
har förberetts sedan fallet av Atlantis. Ursprungsbefolkningar och esoteriker har sedan 13000
år guidats för att bygga och nu aktivera "The Grid".
Enligt profetiorna är tiden snart inne för människorna att genomgå den största genetiska
förändringen i Galaxens histora - den Femte Solen skall födas.
En händelse som kommer att ge oss tillbaka den medvetenhet vi ägde för 13 000 år sedan,
korsbefruktat med de kunskaper och framsteg vi gjort sedan dess. Vi går emot en gyllene
Tidsålder - om vi vandrar med tiden.
Ola har föredrag om Mayakalendern 11 oktober.

NY TYP AV UNDERFUNKTION I ÄMNESOMSÄTTNINGEN
- en accelererande epidemi i industriländerna - EINAR BERG
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FÖREDRAG Måndag 29 november kl. 18
Lokal: Kammakarg 56
Lufthavet har länge använts som sopstation för fabriksskorstenarna. Detta börjar nu få
alltmer alarmerande konsekvenser för människors ämnesomsättning: övervikt, abnorm
trötthet, kronisk depression, huvudvärk, diabetes, mensproblem, förstoppning ,hjärtsjukdom,
högt blodtryck, allmän olust m.m.
Dr Einar Berg har sedan slutet av 80-talet arbetat med amalgamskador. Han kommer i kväll
tala om att det nu finns en ännu mer spridd sjukdom p g a miljögifter.

RUNMAGI OCH SHAMANISM – JÖRGEN I ERIKSSON
KURS Lördag-söndag 4-5 december, lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150 kr
Kunskap om runor och runmagi är en del av den nordiska shamanska traditionen och
kunskapsvägen. Runorna har en mäktig inneboende kraft och uttrycker totaliteten av all
kunskap som finns utspridd överallt i naturen. De är portar in i Drömtiden och den
ickeordinära verkligheten och en förbindelselänk mellan människan och naturen.
Med hjälp av runorna kan man ställa sig i harmoni och balans med den kosmiska väven, hela
sig själv och bidra till harmoni och balans för Moder Jord.
På den här kursen går vi igenom utharkens uppbyggnad, runornas betydelse och väsen, hur
man på ett ödmjukt sätt kan använda runor ceremoniellt och magiskt och hur man förenar
och sammansmälter runorna med andra shamanska metoder.
Kursledaren Jörgen I Eriksson har arbetat med shamanism i nordisk tradition i snart 30 år
och har bland annat skrivit böckerna Sejd 3.0, Runmagi och shamanism 2.0, Naturens
återkomst, Atrid Grimssons Svartkonstbok och Shamanens Edda.

REFERENCE POINT THERAPY Steg 2 (av 2) – PETER KARLÉN
KURS Lördag-söndag 4-5 december, lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150 kr
På den här kursen kan du göra omedelbara förändringar i ditt liv, hälsa och välstånd genom
att identifiera och släppa fri mentala och känslomässiga associationer vi tagit på oss genom

vissa traumatiska nyckelupplevelser. Du behöver inte "gräva" i
timmar eftersom - här är den stora biten - de flesta människors
blockeringar orsakas av trauma som uppkommit vid samma
speciella ögonblick i allas liv. Många av dessa ögonblick sker
under och innan födelsen.
Med denna nya teknik för omedelbart helande kan du:
hela livslånga problem du haft med gränser
skapa överflöd i ditt liv genom att förflytta medvetenheten
till din gudomliga kreativa potential
skapa uppnå högre medvetandetillstånd genom
att rensa vissa kritiska trauma-ögonblick i din biologi
Är du redo för din egen storslagenhet?

SAMMANFATTNING AV 16 ÅRS FÖREDRAG OCH KURSER
– EVA SVENSSON och PER-UNO FRANSSON
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FÖREDRAG Måndag 6 december kl. 18
Lokal: Kammakarg 56
Eva och Per-Uno berättar om händelser under åren och sammanfattar vad de lärt sig under
åren de arbetat med Jordstrålningscentrum, samt berättar om hur de ser på en del saker
idag.

DET ÄR DET HÄR JAG FÖRSÖKT LÄRA UT - SAMMANFATTNING
– CARINA HULTQVIST
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FÖREDRAG Torsdag 9 december kl. 18
Lokal: Kammakarg 56
Carina sammanfattar det mest väsentliga i det som hon lärt ut under ett antal år hos oss.
OBS! Sista tillfällena för föredrag, kurs och meditation med Carina pga hennes sista termin!.

MEDITATIONSKVÄLL – CARINA HULTQVIST
Fredag 10 december, kl 18.45-21.30. Pris: 90:-.
Föranmälan per telefon eller mail: jc@vingar.se. Lokal meddelas vid anmälan.

LIEMANNEN – En kurs om döden - CARINA HULTQVIST
KURS Lördag-söndag 11-12 december, lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150 kr
Det sägs att den enda säkra sanningen är att vi kommer att dö. Är döden slutet, eller?
De flesta av oss kommer förr eller senare i kontakt med döden.
I den här kursen ska vi samtala om det mest spännande som finns, nämligen döden.
Vad händer när någon dör? Vi studerar vad olika traditioner har att säga om döden och
döendet. Kursen presenterar b.l a Tibetanska Dödsboken, den Egyptiska Dödsboken samt
The New Book of the Death. Vidare presenteras några olika religiösa uppfattningar
om döden och vad den innebär.
Att förbereda sin egen död. Meditationer, praktiska förberedelser.
Helande, ceremonier och ritualer som du kan utföra under någons sista dagar, och som
underlättar för den döende. Dödsprocessens olika steg, medicinskt, esoteriskt, psykologiskt
och andligt. Nära-döden-upplevelser. Sorgeprocessen.

Vad händer efter döden? Finns det ett liv efter detta, eller tar allt slut då vi dör?
Ser alla ljuset i tunneln? Kommer man till himlen direkt? Finns det någon som hjälper till?
Återföds vi efter en tid? Vem väljer?
Kan vi samtala med de döda? Var finns de? Tänker de på oss?
Med denna nya förståelse och insikt kan vi hjälpa våra nära och kära att släppa rädslan och
att släppa taget om den fysiska kroppen med skratt och tårar, i glädje och kärlek.

FÖRVERKLIGA DINA MÅL – SPIRITUAL OPTION – PETER KARLÉN
KURS Lördag-söndag 11-12 december, lö 10-17, sö 9-16. Pris 2150 kr
Förverkliga dina mål samtidigt som du växer som människa.
På denna kurs lär du dig det kompletta systemet för att snabbt och säkert kunna förverkliga
alla dina mål. Du får under handledning tillämpa teknikerna direkt på ett mål du valt att arbeta
med. Eftersom detta system skapar harmoni mellan den du är och dina mål, så når du dem
på snabbaste möjliga sätt och helt utan stress. Du blir den personen som naturligt får det du
vill ha.
Hur du sätter mål:
Hur du naturligt omvandlar negativa personliga egenskaper till positiva
Hur du tar reda på vad du egentligen vill
Hur du blir disciplinerad och fokuserad helt ansträngningslöst
Hur du gör varje handling du behöver göra till en fröjd
Hur du hittar den bästa och snabbaste vägen till ditt mål
Följer du detta program så är det så gott som 100% säkert att du uppnår dina mål!
Peter har föredrag 15 nov om Spiritual Option (läs mer text där) och 27 sept om RPT.

JULFEST
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Onsdag 15 december kl. 18
Lokal: Kammakarg 56
Vi avslutar med en festkväll, så att vi kan hinna umgås lite mer. Vi har den i form av ett
knytkalas. Ta med dig lite mat och ställ fram, och smaka själv på vad andra tagit med. Kaffe,
dricka, te och porslin samt tipstävling fixar vi. Välkomna!

ANMÄLAN OCH BETALNING AV KURSER
Anmälan till kurs görs genom att sätta in anmälningsavgiften på Jordstrålningscentrums
plusgiro 410 89 43-4.
Anmälningsavgiften är 400:förutom för Utbildning i Alternativ Medicin där anmälningsavgiften är 1000:-,
samt för Hormoner och Kvinnans Hälsa där hela beloppet, dvs 500:- betalas direkt vid
anmälan.
Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften. Plats på kursen erhålls i tur och ordning efter
anmälan och inbetalningsdatum. Vi skickar bekräftelse på att du kommit med på kursen.
Resterande kursavgift betalas senast 14 dagar före kursstart.
V. v. skriv tydligt kursens namn och datum, ditt namn, adress, e-mail och telefonnummer på
plusgiroblanketten.
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.

VÄGBESKRIVNING till föredragslokalen på Kammakargatan 56:
Här hålls våra föredrag och gratis infokvällar. Ligger i samma kvarter som Vattumannen.
Närmast är att åka BUSS 47, 53 eller 69 till Norra Bantorget.
Gå backen uppför Upplandsgatan. Sväng in till höger på Kammakargatan.
Det går också bra att åka T-bana till Rådmansgatan. Uppgång Tegnérgatan.
Gå Sveavägen mot city till Adolf Fredriks kyrka. Där går du Kammakargatan till höger. 56:an
ligger uppe på krönet.
VÄLKOMMEN!

PROGRAM 2011
ÅR 2011 UR ETT ASTROLOGISKT PERSPEKTIV – THOMAS JÖNSSON
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FÖREDRAG Måndag 17 januari kl. 18
Lokal: Kammakargatan 56
Himlakropparnas rörelser och inbördes cykler beskriver symboliskt de medvetande-förändringar och
utmaningar som vi genomgår kollektivt. I synnerhet de yttersta planeternas förlopp avspeglar stora
förändringar. Detta anger tonen för året.
Thomas Jönsson beskriver dessa processer för år 2011 och hur det påverkar oss inför de närmaste
mycket intressanta åren.
Motsvarande föredrag i januari 2009 och 2010 blev otroligt uppskattade!
Thomas är astrolog, författare och terapeut med över 25 års erfarenhet

OBS! Ingen föranmälan till föredrag, men ibland kan det vara många som kommer och i
värsta fall kan det bli fullt, så kom i tid till populära föredrag.
Inträde 130:-. Fika 20:- om du vill ha (kaffe/te och bred smörgås själv).
Läs mer om kurserna och övriga villkor under
respektive kurs på hemsidan www.jordstralningscentrum.se
PRISER PÅ KURSER
Helgkurser kostar normalt 2.150:- och dagskurser kostar 1.150:-, men det kan variera (se
respektive kurs).
ANMÄLAN TILL KURS
Du kan anmäla dig till våra kurser genom att maila till jc@vingar.se, ringa 08-510 110 25 (
säkrast kl 08-10) eller sätta in anmälningsavgiften på plusgirot.
Skriv namn och adress. Vi skickar bekräftelse.
Anmälningsavgift sätts in på pg 410 89 43-4 .

