KURSER SENHÖSTEN 2009
.

2009-10-24—25 UTBILDNING I ALTERNATIV MEDICIN
(7 helger) med Birgitta Klemo. Läs mer på http//:bk.jordstralningscentrum.se
2009-10-31—11-01 SPÅDOMSKONSTER - Carina Hultqvist .
Lär dig olika slags spåmetoder, t ex runor, kristaller, Tarot, kaffesump m.m.
2009-11-07--08 UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR
- Eva Svensson. En ”testa på”-kurs med teori & övningar, där vi går igenom
olika slags extra förmågor vi alla har!
2009-11-13—15 IRISDIAGNOSTIK - Jan Bohman. Avläs hälsan i ögonen.
En bra diagnostikmetod!
2009-11-20—22 MEDICINSK QI-GONG – NEI YANG GONG
- Ann-Kristin Nilsson. En världskänd och mycket hälsosam Qi-Gong.
2009-12-05—06 TECKEN OCH SYMBOLER - Carina Hultqvist.
Lär dig olika slags magiska symboler som kan användas till vardags och i
besvärliga situationer. Även information om andra spännande symboler.
2009-12-12—13 LÄR DIG GE NATURVÄSEN-BOLLAR m.m.
- Per-Uno, Jenny, Eva från Jordstrålningscentrum lär ut hur man skapar
(kopierar) olika slags specifika energibollar att användas vid healing av
människor och för att ge till naturväsen som arbetar med Jorden. Teori/övningar.

Fylligare innehålls-information finns på hemsidan!
Mycket mer info och intressanta länkar finns på hemsidorna: http://adante.se (hälsa)
http://vingar.se (healing, naturväsen, ufo, newage,...)

För att få info om kommande föredrag och kurser,
och ev ändringar i program, info om intressanta TV-program m.m:

Prenumerera GRATIS
på vårt Nyhetsbrev via mail jc@vingar.se
Saknar du e-post skicka in namn & adress TYDLIGT TEXTAT till
Jordstrålningscentrum, Stockholmsvägen 158, 187 32 TÄBY
Då får du nästa programbroschyr, men inga ändringar/nyheter/TV-tips...
Namn
Gata
Postnr+ort

Välkommen till massor med

olika föredrag och kurser
varje vecka inom HELA det
alternativa området !
t. ex.

HÄLSA - Den Osynliga Världen
Chakra / Aura - Andligt - UFO
Våra s k Övernaturliga förmågor
Esoterik - Guider - Jordstrålning

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
Föredragslokal för alla Jordstrålningscentrums föredrag & infokvällar
är Kammakargatan 56 (samma kvarter som Vattumannen).
Föredragen startar alltid kl.18 45.
Inträde 100:- (utom gratis-kvällar). Fika, för den som vill kostar 15:-.
Ingen föranmälan behövs till föredrag, men kom i tid.
Föranmälan måste alltid ske till kurser.

Utförligare program och länkar inom området m.m. finns på:

www.jordstralningscentrum.se
Prenumerera GRATIS
på vårt Nyhetsbrev via mail.
jc@vingar.se
Tel 08 – 510 110 25

FÖREDRAG SENHÖSTEN 2009
på Kammakargatan 56, kl. 18 45 - 22 00 Inträde 100:2009-10-23 MEDITATION Carina Hultqvist. OBS Föranmälan. Övningskväll.
2009-10-26 ALTERNATIVMEDICIN FÖR HUND OCH KATT – Angela Orsucci
Under kvällen får du tips om huskurer och egenbehandlingar för sådana fysiska
och psykiska problem som våra hundar och katter ofta har. Angela berättar bl a
om hur man kan åtgärda fästingar, mage/tarm, halsont, hudproblem och
skotträdsla. Hon talar också om vad djuren bör äta för att vara fortsatt friska och
vilka som är bra och dåliga foder på marknaden (det finns många dåliga).
Möjlighet att ställa frågor. Angela är professionell djurtolk och har medverkat ett
flertal gånger i TV, radio och olika tidningar.
Hon arbetar även med bachdroppar för att ändra problemdjurs beteenden,
samt behandlar djuren med kiropraktik, frekvensmedicin och laser. www.awoc.nu
2009-11-02 FULLMÅNECEREMONI - Carina Hultqvist.
Det är sista dagen på allhelgonahelgen, den tid på året då gränsen mellan
världarna är som tunnast och kontakten med andarna som lättast.
Det är också fullmånekväll (kl 20:14).
Carina berättar om vad helgen innebar för våra förfäder och naturfolk.
I gammal god tradition, naturligt och kärleksfullt, utför vi sedan alla tillsammans en
vacker ritual och hälsar fullmånen, begrundar och tackar henne och tar till oss
mångudinnans välgörande energier. Kom i tid (18:45). Viktigt att hålla tiden!
2009-11-04 GRATIS INFORMATIONSKVÄLL.
Information för nybörjare om jordstrålning, slagruta, pekare, pendel och om de
osynliga världarna och våra s.k. övernaturliga förmågor. Kom och lyssna när vi går
igenom grunderna! Kan man bli sjuk av jordstrålning? Kan man ta bort currykryss?
Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror. Vilka outnyttjade
förmågor har vi? Massor, se bara program och kurstexterna! Du får även prova på
att gå med slagruta eller pekare och söka efter currylinjer, samt se hur illa just du
reagerar på dem.
Tipsa och ta gärna med intresserade vänner till denna gratiskväll.
2009-11-09 ATT BLI VITTNE TILL DET OFATTBARA!
Om fysisk manifestation av Andevärlden och tunga bevis för livet efter detta.
Camilla Persson berättar om hörbara röster som uppstår i slutna rum, föremål
som svävar och materialisering av nära och kära som gått ur tiden. Fysiskt
mediumskap har fått en revival och från många länder i väst hörs rapporter om
lyckade seanser där Andevärlden kunnat manifestera sig på ett fysiskt och
objektivt sätt. Camilla Persson är författare och andlig ledare. Hösten 2006 deltog
hon i exklusiva experiment om fysiska manifestationer i Australien med det unika
mediet D.Thompson. www.camillapersson.com

2009-11-16 KANALISERADE BUDSKAP OM ÖVERGÅNGEN TILL NYA
ANDLIGA TIDSÅLDERN Föredraget är Gratis.
Medierna Tina von Rein och Maria Bertram har oberoende av varandra fått
samma budskap kanaliserat från bland andra den Galaktiska Federationen, den
åttonde dimensionen och det Gudomliga Medvetandet. Budskapen handlar om
övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Det är nu som människan måste göra
ett val! Vi människor kan hjälpa jorden att hela hennes obalanser. Maria Bertram
berättar om Moder Jord-nätverket och Eva Svensson berättar om nätverket Hjälp
Jorden och tillsammans genomför vi också alla en healing-session till Moder Jord.
Maria Bertram: http://natverket-moderjord.vingar.se
Tina von Rein: www.helandevision.se
www.hjalpjorden.se
2009-11-20 MEDITATION - Carina Hultqvist OBS Föranmälan. Övningskväll.
2009-11-23 KLIMATFORSKNING - Reza Yazdani.
Klimathotet beskrivs ofta som vår tids största globala utmaning. Enligt IPCC:s
klimatexperter kan vi vänta oss att bl a: Jordens medeltemperatur ökar. Havsytan
kan stiga minst med en halv meter. Ökad risk för såväl översvämningar som torka,
intensivare och längre torra perioder, eller kraftigare skyfall. Vi alla har ett
gemensamt ansvar. Det handlar bland annat om energianvändning i vår bostad,
hur vi reser, vilka val vi gör när vi köper mat och hur vi hantera vårt avfall.
2009-11-25 ÖVNINGSKVÄLL SLAGRUTA. Vi ägnar kvällen åt att hantera
slagruta, pekare, pendel. Du kan vara nybörjare.
2009-11-30 Rauni-Leena Luukanen skall komma och tala om UFO.
Tyvärr vet vi inte förrän senare om föredraget blir av eller ersätts med ett annat!
Håll dig informerad om ev ändringar genom vårt Nyhetsbrev Sl@grutenytt
(se sista sidan) eller läs på hemsidan www.jordstralningscentrum.se
2009-12-03 KAMPEN MELLAN LJUS OCH MÖRKER - Carina Hultqvist
Det pågår en ständig kamp i universum mellan ljus och mörker. Vet du om att den
kampen pågår också i dig och mig, ja i allt levande. Vilka är då ljusets makter och
vilka är mörkrets makter, hur ser de ut och hur fungerar de. Vad vill de egentligen?
Kommer ljuset att segra eller mörkret att ta över? När? Går det att kontrollera
mörkret inom oss. Är mörker, ondska och kaos samma sak.
Var och en av oss kan bidra till en bättre balans i universum. Kom på föredraget
så får du veta mer hur det kan gå till. Allt är kanske inte så självklart som det låter.
2009-12-07 STORSEANS- Ann-Kristin Nilsson är medium i 5:e generationen i
sin familj. I kväll tar hon kontakt med de döda som kommer för att de vill förmedla
något till olika personer i publiken. Frågestund i slutet.
2009-12-14 JULFEST Vi arrangerar Knytkalas.
Ta med egen mat och ställ fram på gemensamt bord. En kväll att umgås!
2009-12-18 MEDITATION Carina Hultqvist OBS Föranmälan. Övningskväll.
.

