Oktober 2008 - 15 Mars 2009 i Stockholm

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
GRATIS

SYNLIGGÖR
DET OSYNLIGA!

PROGRAMBLAD

HELGKURSER
Slagruta och pendel. Kursvecka i Spanien.
Med tankens kraft och guidernas hjälp.
Ta bort trauman o negativa känslor.
Naturväsen. Frigör dina inre gudinnor.
Tidsresor. Kanalisering. Andens anatomi.
Hälso-Lasse. Minneskurs. Mindfullness.
Per-Uno & Jenny: Healing & Workshops.
Merkaban. Astralresor. Kinesiologi. m.m.
PLUS & MINUS

UTBILDNINGAR
Birgitta Klemo: Terapeututbildning i
Alternativ medicin. 7+2 helger.
Ann-Kristin Nilsson: Utbildning till medium.
Ylva Cronstedt: Reinkarnationsterapeut.
Rensa bort dåliga energier i bostäder
Carina Hultqvist: Esoterisk utbildning med
separata föredrag o kurser varje månad.

Många olika

FÖREDRAG
varje vecka
med olika föreläsare.
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FÖRSÄLJNING
av böcker, energiplattor/verktyg m.m.

Även GRATIS infokvällar:
- om kinesiologi
- om våra s.k. övernaturliga
förmågor, de osynliga världarna
samt jordstrålning.

Hjälp Jorden - med
alter-nativa metoder!

Telefon: 08 - 510 110 25

www.jordstralningscentrum.se

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
Vår målsättning är att förmedla kunskap om den osynliga världen och människornas
dolda outnyttjade förmågor och hälsa, som hjälp att utvecklas och för att kunna leva ett
medvetet liv i harmoni och balans på alla plan. Våra redskap är bl a slagruta, pendel och
tankens kraft. Därför anordnar vi:
FÖREDRAG om bl. a. energier, hälsa, jordstrålning, dolda outnyttjade förmågor,
de osynliga världarna och esoterik.
KURSER för att upptäcka och utveckla olika dolda förmågor och kunskaper,
t ex mäta, känna, se, uppleva och påverka olika slags energier och tillstånd.
FÖRSÄLJNING av våra produkter sker:
- Via postorder: se sista sidorna i det här programmet.
- På kurser och föredragskvällar då vi tar med ett begränsat sortiment.
Vi förmedlar UNDERSÖKNINGAR av jordstrålning i hem och på arbetsplatser.
Mer info finns av utrymmesskäl på våra omfattande hemsidor:

jordstralningscentrum.se adante.se jc@adante.se
Föredrag och kurser hålls i Stockholm.

FÖREDRAG Normalt måndagskvällar (men även andra) kl. 18 45 – ca 22.
LOKAL: Kammakargatan 56.
T-bana: Rådmansgatan. För vägbeskrivning, se sista sidan. Inträde: 100:-/ gång.
Du som vill kan i pausen köpa kaffe/te och smörgås för 15:-. Ej medlemsavgift.
Vem som helst får komma utan föranmälan. Nybörjare kan vara med på föredragen,
men vissa delar kan vara svårare att förstå. Börja gärna med gratis-informationen:

KVÄLLAR MED GRATIS NYBÖRJARINFORMATION:
Har du ingen kunskap om ämnet, så kom och lyssna en gratiskväll, då vi går igenom vissa
grunder. Du kan göra mer än du någonsin trott med dina outnyttjade förmågor! Dessa kvällar
brukar vara mycket populära! Tipsa gärna dina vänner. Ingen föranmälan.
Gratis informationsföredrag ges följande datum kl. 18 45 – ca 2200
på Kammakargatan 56. Vägbeskrivning på sista sidan.
Om våra s. k. övernaturliga förmågor, jordstrålning, slagruta, pendel och de osynliga
världarna: Onsdag 29/10, onsdag 18/2.
Om kinesiologi: Torsd 4/12, Ons 4/2 (Lyssna om du är det minsta hälsointresserad!)

KURSER:
Alla kurser kräver föranmälan och presenteras mer utförligt i bakre delen av programmet och
ibland med mer text på vår Internet-hemsida: www.jordstralningscentrum.se.
Föreläsare och kursledare talar om sina teorier och erfarenheter. Dessa behöver inte alltid
sammanfalla med Jordstrålningscentrums uppfattning.
Reservation för prisändringar och förändringar i programmet. Förändrade uppgifter läggs ut
på hemsidan och mailas snabbt ut i vårt GRATIS NYHETSBREV Sl@grutenytt.
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PROGRAM: Oktober 2008 - 15 mars 2009
Alla föredrag är på Kammakargatan 56 klockan 18 45 - 22 00
Se sista sidan för vägbeskrivning. Kurslokalerna varierar, men är i Stockholm.
Ändringar och tillägg i programmet meddelas på hemsidan och skickas snabbt i vårt
mail-nyhetsbrev Sl@grutenytt, se och prenumerera gärna via http://slagrutenytt.vingar.se
Längre info om program och kurser finns ofta på hemsidan http://jordstralningscentrum.se
MENTAL KINESIOLOGI - EVA SVENSSON
KURS Lördag - söndag 4-5 oktober
Fråga ditt kloka undermedvetna och få svar genom muskeltest!
Du kan med mental kinesiologi få information från ditt inre om
hälsan, uppleva tidigare liv, göra hälso-behandlingar, minska olika
slags problem m.m. Mer kursinfo finns på sid 28.
Läs om Evas behandlingar på sista sidan.
FORTSÄTTNINGSKURS I SLAGRUTA
KURS Fredag kväll - söndag 3-5 oktober
Du fördjupar din kunskap och skicklighet med slagruta och pekare. Du lär dig bl.a. att leta
efter försvunna föremål med PSI-spårets hjälp, mäter styrkan på linjer, gör mer muskeltester,
använder pendelspröt, hittar och fixar ryggproblem med pekarens hjälp, söker jordstrålning
helt utan verktyg på 4 olika sätt. Mer kursinfo finns på sid 23.
VÅRA GUIDER – EVA SVENSSON, JENNY och PER-UNO FRANSSON
FÖREDRAG Måndag 6 oktober kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Alla människor har osynliga guider. Guiderna är våra hjälpare i livet. De ger oss bl a skydd,
inspiration och tyst undervisning. Genom ökad kunskap om dem kan vi få ännu bättre hjälp.
Eva och Per-Uno från Jordstrålningscentrum berättar om sina mångåriga erfarenheter av
guider av olika slag, samt samarbetet med dessa. Jenny, som ser osynliga väsen i detalj och
lätt talar med dem, berättar om någon av åhörarnas guider.
I kursen ”Vilka guider är med dig m.m.” 29-30 nov får alla lära känna en guide. Sid 29.
I Healingkursen 14-15 mars får alla lära känna minst en av sina healingguider. Sid 31.
AMULETTER OCH TALISMANER - CARINA HULTQVIST
KURS Lördag 11 oktober
En amulett ger skydd och lycka. En talisman tillverkar man själv för ett speciellt ändamål
t ex hjälp vid förhandling, prov, tävling, förlossning, sjukdom eller något annat viktigt. Vi lär
oss tillverka, ladda och sköta talismaner för att lyckas uppnå det vi verkligen vill.
Mer kursinfo finns på sid 20 och http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se
UT UR KROPPEN - ASTRALRESOR - TORBJÖRN SASSERSSON
KURS Lördag - söndag 11-12 oktober
Kan människans Medvet-Ande lämna den fysiska kroppen? Är människans själ mobil och
flyttbar bortom själens boning, det som vi kallar kropp? Svaret är ja. Vi provar på att resa till
andra platser med våra energikroppar bl a med hjälp av speciella hörlurar som synkroniserar
hjärnhalvorna. Mer kursinfo finns på sid 26.
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MERKABAN – CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG Måndag 13 oktober kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Merkaban visar oss vad vi är, vad vi har förutsättningar att utvecklas till, och hur detta går
till. En del ser den som en farkost, en sådan som Elia for upp till himlen med, andra ser den
som ett antal energifält som skall behandlas på speciella sätt. Men den är mer!
Carina kommer under föredraget att beskriva hur man kan uppnå ett tillstånd där man
upplever allt som har med Merkaban att göra: andning, bön, expansion av energifältet,
kontakten med det högre jaget, rening av kropp, känsla och tanke, visualisering av Merkabafarkosten samt upplevelsen av den egna, personliga gudomlighetens ansikte och en hel del
annat, som till exempel den mystiska föreningen av manligt och kvinnligt, föreningen av
gudomligt och mänskligt, hur detta går till och vilket resultatet blir.
I den efterföljande kursen om Merkaban 15-16 november praktiseras allt detta av
kursdeltagarna utifrån vars och ens förmåga.
Mer kursinfo på sid 20 och http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se
UPPLEV OSYNLIGA VÄSEN PÅ KRAFTPLATSER - ANN-KRISTIN NILSSON
KURS Lördag 18 oktober
I kursserien Intuitiv utveckling fortsätter vi med att utveckla olika intuitiva förmågor.
Det går bra att vara med på enstaka delar.
Den här dagen utvecklar vi förmågan att uppfatta och uppleva energier och närvaro av
osynliga väsen och avlidna personer på olika platser. Känn även av platsens energier.
Följ med till platser där det hänt någon tragedi tidigare så att det spökar där nu.
Lär dig att själv uppfatta att det är något/någon där (garanterat ofarligt).
I nästa kursdel (lördag 8/11) ) så lär du dig hur du kan ta kontakt och kommunicera med
dessa väsen/andar och även hjälpa spöken vidare till en bättre tillvaro så att platsen blir
spökfri. (Spöken är mycket vanligare förekommande än de flesta tror)
Pris: 1.150:-. Mer kursinfo finns på sid 25.

PURPURPLATTA
Massor av användningsområden: Healing av människor, djur, växter. Rening av föremål. Energi
till mat och dryck. Förbättra din energinivå och andliga utveckling. Snabbare sårläkning. m.m.
ÄNGEL ca 3 * 3 cm. Pris: 125:-. Ha som hängsmycke. Kan bäras hela tiden. Lev. utan kedja.
LITEN FYRKANTIG PLATTA Storlek ca 7 * 11 cm. Pris: 280:-. På kroppen vid behov.
STOR FYRKANTIG PLATTA Storlek ca 30 * 30 cm. Pris: 945:-. Vår starkaste platta.
Används på kroppen endast vid behov . Ställ mat och vatten på plattan.
Läs mer på sid 34 och hemsidan http://purpurplatta.adante.se

FRIGÖR DINA INRE GUDINNOR - Kvinnocirkel
med KRISTINA VON REIN och LOTTA BLOMQVIST
KURS Lördag-Söndag 18-19 oktober
Inom varje kvinna finns en eller flera gudinnetyper. Kunskap om dessa ger kvinnan
möjlighet att bättre förstå sig själv och sina relationer till andra, vad det är som fungerar som
drivkraft respektive hinder och hur man därmed kan komma åt och utnyttja fler delar av sig
själv, t ex kraft. Mer kursinfo finns på sid 24.
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TIBETANSK VISDOM – SOENAM JANYANGLING
FÖREDRAG Måndag 20 oktober kl. 1845 Lokal: Kammakarg 56
Hur man kan transformera problem och lidande till ett bättre liv
och lycka.
Soenam är buddist och har utvecklat en stor visdom som kan hjälpa
många. Han förmedlar sin kunskap ödmjukt, med humor och värme. Kanske
läste du artikeln om honom i Hälsa 2006? Passa på och lyssna på föredraget då
han väldigt sällan ger sådana, men nu gör ett undantag. Soenam är grundare av och
ordförande i Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen, som hjälper bl a Kina, Indien
och Nepal genom att bygga skolor, bibliotek, sjukhus m.m. Obs! Föredraget är på engelska.
www.tibet-school.org
AURARENSNING MED PEKARENS HJÄLP – TOMMY WIBERG
FÖREDRAG Torsdag 23 oktober kl. 1845Lokal: Kammakargatan 56
Tommy Wiberg berättar om att bakgrunden till de flesta av våra åkommor är känslomässiga blockeringar. Sambandet mellan dem och de fysiska/psykiska störningarna belyses
och förklaras. Tommy visar och berättar hur han med olika hälsomedel och teknikers hjälp
har ett reningsprogram som kan förbättra mångas hälsa. En odramatisk metod presenteras
där deltagaren får lära sig att själv ladda ur negativa laddningar som ligger bakom de
känslomässiga blockeringarna, varvid dessa kan neutraliseras och bli harmlösa. Detta kan
medföra ett radikalt förbättrat stabilt hälsotillstånd t. ex. för elöverkänsliga m.fl. Tommy blev
själv av med sin diabetes på 6 veckor. Tommy demonstrerar med pekare hur han mäter de
olika organens tillstånd och ev förekomster av virus, parasiter m.m.
MAGNETTERAPIER – JOHNNY GRIMSTÅHL
FÖREDRAG Måndag 27 oktober kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Johnny arbetar sedan många år i Las Palmas med kinesiologi och andra terapier. Han är
också Reiki Master, författare, kroppsbyggare och har svart bälte i karate. Johnny berättar
om hur man kan lysa in preparat, mediciner och annat med en magnet och ficklampa istället
för att äta pillren. Det ger många fördelar, bl a från biverknings- och kostnadssynpunkt.
Han talar också om bioenergimedicin, där han får fantastiska resultat med magneter som
bl a tar död på virus och parasiter i kroppen. Med denna metod har han t ex fått bort
halvsidig ansikts-förlamning, grön starr och andra kroniska sjukdomar. Se Johnny och några
av hans böcker på sid 28. Johnnys hemsida: www.grimstahl.com
GRATIS INFORMATIONSKVÄLL
Onsdag 29 oktober kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56 (vägbeskrivning sista sidan)
Information för nybörjare om olika s.k. övernaturliga förmågor, som vi alla har, men inte
lärt oss utnyttja, om jordstrålning, om slagruta/pekare/pendel och om de osynliga världarna
och dess invånare.
Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Kan man ta bort currykryss som man blir
sjuk av? Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror, healing, tankens kraft, se
på avstånd m.m. Vilka fler 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 och även känna hur illa just du reagerar på dem.
Tipsa och ta gärna med intresserade vänner.
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ALTERNATIVMÄSSA: INRE HARMONI
Lördag - söndag 1-2 november kl. 10 00 - 18 00.
Sveriges största mässa för kropp och själ hålls i Liljeholmshallen, Mejerivägen 4,
T-banestation Liljeholmen. Många utställare från hela landet och även Jordstrålningscentrum
är med och gör som vanligt roliga demonstrationer. Du kan t ex stå och känna på ett
currykors och gratis testa ”plattor” som minskar negativ påverkan från jordstrålning. Prova
om någon ”platta” hjälper dig mot strålningen från din mobiltelefon, vilken som behövs/
hjälper är individuellt. Mässans föredrag m.m. finns på: www.harmoniexpo.com
ANDENS ANATOMI – LILIAN CARLSSON
FÖREDRAG Måndag 3 november kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Vem är du egentligen? Lilian kommer att presentera bilder och text över hur känslan, själen
och andens kropp ser ut. Kristendomens sakrament, hinduismens chakror, judendomens
kabbala, andindiska band, buddistiska meridianer m.m. vävs samman till den vi är.
Lilian kommer att visa vad hon funnit i sitt sökande, både i teori och praktik.
Hur fungerar medvetandeutveckling? Hur långt har du kommit i ditt eget sökande?
Hur kan vi hitta information om våra tidigare liv? MU/Lemurien och skapelseberättelsen i
bilder. Lilian förmedlar esoterisk kunskap både för nybörjare och erfarna sökare.
Vi rekommenderar detta föredrag!
Lilian återkommer med kurs 29-30 november. Kursinfo sid 31.
FÖRENINGEN HJÄLP JORDEN och
JOHANNES DÖPAREN
FÖREDRAG Onsdag 5 november kl. 1845 Lokal: Kammakarg 56
Den ideella föreningen Hjälp Jordens mål är att hjälpa jorden med
alternativa metoder, höja människors medvetande och samla den alternativa rörelsen.
Vill du hjälpa Moder Jord att läka från miljöförstöringar? Vi använder oss av healing,
tankens kraft, geomanti m.m. i vårt arbete med att läka Moder Jord. Två gånger per vecka, en
kvart varje söndag och onsdag kväll, anordnar vi gemensam avståndshealing till olika mål
över hela jorden. Hjälp till då! Gratis. Du kan vara var som helst, hemma eller borta.
Vi samarbetar också med naturen genom att hjälpa naturväsen,
som idag inte längre klarar av att sköta sin uppgift pga
miljöförstöringen.
Under kvällen kommer också Johannes Döparen att genom sitt
transmedium Carina Hultqvist tala om Moder Jord och hur vi kan
hjälpa henne.
Läs mer på vår hemsida och på: http://hjalpjorden.se
Mer info om Carina Hultqvist på http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se
KOMMUNICERA MED OSYNLIGA VARELSER - ANN-KRISTIN NILSSON
KURS Lördag 8 november
Steg 6 i kursserien i intuitiv utveckling (det går bra att vara med på enstaka delar).
Den här dagen utvecklar vi förmågan att ta kontakt med och kommunicera med osynliga
väsen och andar och även hjälpa spöken, så de kan ”gå vidare” till en bättre tillvaro och
platsen därmed blir spökfri (spöken är mycket vanligare än de flesta tror).
(På Steg 5, 18 oktober, lärde vi oss känna in dem.) Mer kursinfo finns på sid 25.
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TERAPEUT-UTBILDNING I ALTERNATIV MEDICIN - BIRGITTA KLEMO
UTBILDNINGS-START Lördag-söndag 8-9 november
En av Sveriges erkänt skickligaste terapeuter, som arbetar med alternativ medicin sedan 42
år, har nu 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, 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 många terapeuter som vill bli skickligare och därmed kunna hjälpa många fler patienter att
bli friska!
Läs mer på sidan 19 och på hemsidan http://birgittaklemo.jordstralningscentrum.se
Se och hör henne berätta om utbildningen på www.youtube.com sök på ”Birgitta Klemo”.
JORDSTRÅLNING I TEORI OCH PRAKTIK
– ÅKE PIHLGREN och HANS GIERTZ
FÖREDRAG Måndag 10 november kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Många tror att det enbart är currylinjer och vattenådror som påverkar oss människor
negativt i vårt boende och placering av sängar. Det finns betydligt mer som är negativt i
hemmen. Dubbelkors, vattenpelare, negativa energier, spöken, andar, gråsvarta väsen,
sexkantfönster m.m, m.m. Åke Pihlgren redovisar bostäder som han har ”sanerat”.
Hans Giertz redogör för sin forskning på jordstrålning och de teorier han kommit fram till
om vad jordstrålning är och hur den uppstår.

JiS

Jordstrålningssällskapet i Stockholm

är en aktiv förening med medvetet begränsat antal medlemmar, som arbetar mycket med
slagrutan. Man är främst utomhus och mäter och dokumenterar olika jordstrålningsfenomen och
fornminnesplatser. Därigenom tränar man upp sin egen skicklighet som slagruteman.
Det krävs intresse, engagemang och grundkunskaper för att få vara med.
Det finns några få platser lediga. Vill du?
Hemsida: http://jis.adante.se Ring Åke Pihlgren på telefon 08 - 590 333 71

VECKOKURS I SPANIEN 11-18 november
Kursen har varje gång fått lysande recensioner av deltagarna. Vi får ofta uppleva
fantastiska saker, t ex visade 42 örnar upp sig för oss vid ett tillfälle, gigantiska naturväsen är
närvarande och vi har fått hjälp av och hjälpt osynliga väktare och naturväsen!
I höst så gör vi om resan. Mitt i det värsta höstrusket i Sverige åker vi på en händelserik
vecka till Spaniens vackra sydkust för att synliggöra det osynliga med olika metoder:
Mäta, känna, se, kommunicera, muskeltesta, uppleva och påverka. Härliga utflykter till bl. a.
en fantastisk jättestor grotta med världens största kända stalaktiter, samt en heldags-utflykt
till ett märkligt bergsmassiv. Vi tar godbitar ur våra andra kurser och lägger in här. Kursen
handlar om aura, chakra, hälsa, ledsagare, naturväsen, jordstrålning, personlig utveckling...
Anmäl ditt intresse snarast! Läs mer på sid 27 och mycket
mer på vår hemsida
(bl a bilder) www.jordstralningscentrum.se
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MEDITATIONSTEKNIKER – CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG Torsdag 13 november kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Vill du sänka sitt blodtryck, minska sitt sömnbehov, bli lugn, harmonisk, få kontakt med
ditt inre, samt prestera bättre fysiskt och intellektuellt? Meditation kan vara svaret!
Carina presenterar under kvällen olika meditationstekniker, både vanliga och andra:
meditation med enbart mantra, med enbart objekt, med mantra och objekt, utan mantra och
utan objekt. Inom den här gruppen finner vi välkända tekniker, som TM, zen och
djupmeditation. Carina berättar om några andra mycket användbara tekniker, som atlantisk
meditation, kabbalistisk meditation samt bild-meditation. Atlantisk meditation kommer också
att beskrivas mer ingående som kurs i mars 2009.
Om du är intresserad av att meditera i grupp är du välkommen till
Jordstrålningscentrum på fredagskvällar en gång per månad.
Carina leder då en gemensam meditation. Tid 1845-2130 Pris: 90:Mer info om du ringer oss på 08 - 510 110 25, på sid 21 och
på hemsidan http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se
MERKABAN – DIN BEVINGADE LJUSKROPP – CARINA HULTQVIST
KURS Lördag – söndag 15-16 november
Merkaban handlar i grunden om uppstigning – att möta sitt eget gudomliga Jag – öga mot
öga. Få personer i vår tid har upplevt detta, men alla har förutsättningar. Det som behövs är
de tre T-na: teknik, träning, tålamod. Det är vad kursen handlar om. Kursen är en utmärkt
startpunkt för den som på allvar vill satsa på en uppstigning till högre dimensioner, dvs att
möta sitt eget gudomliga Jag. (Läs även text 13 okt.)
Mer kursinfo på sid 20 och http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se
SLUMPEN ÄR INGEN TILLFÄLLIGHET – JAN CEDERKVIST
FÖREDRAG Måndag 17 november kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Troligen har du upplevt något liknande detta: Du kommer plötsligt att tänka på en person
du inte haft kontakt med på länge. Du bestämmer dig för att slå en signal, men i samma
ögonblick som du sträcker dig efter telefonen ringer den. Det är just den personen du tänkte
ringa.
Var det bara en blind slump, en statistisk knorr, eller finns det ett djupare mönster bakom?
Exemplet är en enklare form av det som Carl Jung kallade ”synkronicitet” som betyder
meningsfull slump. Det finns många exempel på mycket mer spektakulära synkroniciteter
som har löst ett problem, räddat en svår situation, rentav förändrat ett liv.
Vi är en del av ett större sammanhang som vi idag kan börja ana konturerna av.
MENTAL KINESIOLOGI - EVA SVENSSON
KURS Lördag - söndag 22-23 november
Fråga ditt kloka undermedvetna och få svar genom muskeltest! Du kan med mental
kinesiologi få information från ditt inre om hälsan, uppleva tidigare liv, göra hälsobehandlingar, minska olika slags problem m.m. Mer kursinfo finns på sid 28.
Läs om Evas behandlingar på sista sidan.
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HJÄRNANS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MINNETS MÖJLIGHETER
– REZA YAZDANI
FÖREDRAG Måndag 24 november kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Hjärnan är gjord för inlärning. Den styr bl a vår identitet, initiativförmågor, intelligens och
minne. Yazdi talar om tankeprocessen, hjärnans förmåga i olika åldrar och hur stress och
sjukdomar påverkar den. Vad kan vi göra åt det? Hur kan vi utnyttja den bättre?
Reza återkommer 31/1-1/2 med kursen ”Förbättra dina hjärnfunktioner och ditt minne”
Kursen är en bra investering i ett behagligare och lyckligare liv nu, och för att leva bättre
på ålderdomen! Mer kursinfo på sid 26.
VILKA GUIDER ÄR MED DIG M.M. – PER-UNO & JENNY FRANSSON
KURS Lördag – söndag 29-30 november
En helg med spännande ”prova på”-aktiviteter. Vi kollar vilka guider som är med oss,
vilket brukar vara lärorikt. Vi lär oss polaritetshealing, och ger till alla som vill ha.
Jenny demonstrerar sten/kristall-healing så alla får känna vad som händer. Alla får utvald
sten. Hälsa på naturväsen. Levitations-test. Läs mer om denna kurs på sid 29.
ANDENS ANATOMI – LILIAN CARLSSON
KURS Lördag – söndag 29-30 november
Undervisning på kosmisk nivå av en högt utvecklad lärare. Öva de fyra
elementen, hitta ditt vibrationstal, höj ditt medvetande, slå ut dina chakrors
blomblad, förändra energiflödet i kroppen m.m. Vem är du egentligen?
Mer kursinfo finns på sid 31.
Vi rekommenderar kursen varmt för de som vill utveckla sitt medvetande!
JOHN OF GOD - ANITA EKBERG
FÖREDRAG Måndag 1 december kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
John of God är en av nutidens mest kraftfulla transmediala (en ande går in) helare.
Han arbetar på Casa de Dom Inácio i Brasilien, en av världens främsta spiritistiska kliniker
med medicinsk inriktning. Forskarna kallar det som sker på kliniken för mirakel och läkares
världsbild förändras. John of God utför bl a operationer med bara händerna.
Föredragshållare är Anita Ekberg som har besökt kliniken ett flertal gånger och fått
ovärderlig hjälp i sin healingprocess både med fysiska problem och i sitt arbete som healer
och andlig lärare. Anita arrangerar resor till kliniken för behövande från Sverige.
Du kommer även att ha möjlighet att köpa boken om John of God ”Vad är healing och hur
kan det fungera” till specialpris, plus kristaller och stenar från kliniken.
GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI
Torsdag 4 december 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 kontrollhjälpmedel 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 hon arbetar med, bl a
tankens kraft. Se en demonstration som får dig att häpna! Läs mer om kurser på sid 28.
På sista sidan kan du läsa om Eva Svenssons behandlingar med bl a kinesiologi.
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HÄLSO-LASSE
KURS Lördag - söndag 6-7 december
Hälso-Lasse är en stor personlighet med massor med hälsokunskap och energi. Han är en
föregångare på många områden och har hjälpt tiotusentals patienter med svåra problem.
Kom och lär av Hälso-Lasse. Få mängder med tips och kunskaper!
Läs mer om kursen på sidan 27.
TIDSRESOR – CARINA HULTQVIST
KURS Söndag 7 december
Vill du resa tillbaka till forntiden, kanske till en tid som ligger miljontals år tillbaka? Eller vill
du hellre besöka framtiden? På en enda dag ska vi färdas miljontals år tillbaka i rumstiden och
dessutom ett antal år framåt. En hisnande upplevelse. Garanterat spännande!
Mer info på sid 20 och http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se
KANALISERING – CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG Måndag 8 december kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Kanalisering förutsätter egentligen bara att man lyssnar på den lilla inre rösten i sitt eget
huvud och upprepar högt vad den säger. Det är allt. Nästan alla kan lära sig att kanalisera
någon eller något. De flesta anses ha andliga, osynliga guider som medhjälpare, och dessa är i
regel mer än villiga att komma till tals.
I det här föredraget beskriver Carina grundligt hur det går till att kanalisera olika typer av
andar eller energier. Vi får också veta vem eller vad man inte bör kanalisera och varför.
För den som ska gå Carinas kanaliseringskurs i februari -09, är det här föredraget en utmärkt
introduktion.
JULFEST Måndag 15 december kl. 18 45 Lokal: Kammakargatan 56
Vi avslutar traditionsenligt året 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. Berätta gärna något roligt
med anknytning till våra ämnesområden. Främst så hinner vi umgås! Välkomna!

SL@GRUTENYTT
Du får väl vårt GRATIS nyhetsbrev via mail?
Info om nya program, kurser, ändringar, TV-tips, hemsidestips, nya böcker,
humor, hälsa, berättelser om jordstrålning, naturväsen, hälsa, kinesiologi,
spöken, UFOs m.m.
Rapportera själv när det händer något intressant.
För snabbinfo när något viktigt händer kan du få sms till självkostnadspris.
Beställ nyhetsbrevet (gratis) och titta på gamla nummer på hemsidan:
http://slagrutenytt.vingar.se
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VÅREN 2009:
Alla föredrag är på Kammakargatan 56 klockan 18 45 - 22 00
Se sista sidan för vägbeskrivning. Kurslokalerna varierar, men är i Stockholm.
SJÄLVKÄNNEDOM - ANN-KRISTIN NILSSON
KURS Lördag 3 januari
Steg 7 i kursserien i intuitiv utveckling (det går bra att vara med på enstaka
delar). Den här helgen är temat självkännedom. Mer kursinfo finns på sid 25.
NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL:
KURS Fredag kväll-söndag 16-18 januari
Nästan alla har behov och glädje av att lära sig mäta, se och känna energier.
På vår innehållsrika nybörjarkurs får du ordentliga och roliga grundkunskaper i att mäta.
Du får också prova på att se och känna. En mycket användbar kurs för att sedan själv kunna
utforska den osynliga världen på alla möjliga sätt. Mer kursinfo finns på sid 23.
ÅR 2009 UR ETT ASTROLOGISKT PERSPEKTIV
– THOMAS JÖNSSON
FÖREDRAG Måndag 19 januari kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Himlakropparnas rörelser och inbördes cykler beskriver symboliskt de medvetandeförändringar 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 2009.
Thomas är astrolog, författare och terapeut med 25 års erfarenhet.
ESOTERIKENS GRUNDER OCH PRINCIPER – CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG Torsdag 22 januari kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Förr, till exempel i det gamla Egypten eller Babylon, gjorde man stor skillnad mellan den
kunskap som var öppen och tillgänglig för alla – den exoteriska – och den dolda eller hemliga
kunskapen – den esoteriska – som bara invigda fick veta något om. Den ansågs alltför farlig
att lämna ut till allmänheten, eftersom den kunde missbrukas med allvarliga konsekvenser.
Numera är mycket av den esoteriska traditionen tillgänglig i böcker, kurser och på internet.
Men vad var det då som var så hemligt, och varför är det inte det idag?
Carina går igenom den västerländska esoteriska traditionens alla huvudområden, och
förklarar vad som är så speciellt med exempelvis healing eller magi. Våra förfäder kunde gå
på vattnet, de kunde lyfta stenar med hjälp av ljud, uppväcka döda, framkalla regn genom
dans och trummande, osv. Hur har vi förvaltat denna, vår egna esoteriska tradition?
Info om Carinas föredrag och kurser på http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se

När Carina Hultqvist är i Stockholm
i samband med föredrag och kurser en gång i månaden,
så har du möjlighet att få tid hos henne.
Hon ger healing och andlig vägledning, gör tarot-tolkning,
privata kanaliseringar, regression, exorcism och initieringar.
600:-/tim. Boka tid på 0701 - 45 74 02.
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MED TANKENS KRAFT OCH GUIDERNAS HJÄLP - EVA SVENSSON
KURS Lördag - söndag 24-25 januari
Här får du lära dig hur du enkelt kan utnyttja din tankes enorma kraft - din absolut starkaste
outnyttjade förmåga - för att uppnå det du vill. Hjälp ”ödet” på traven! Skapa t ex bra
relationer, god hälsa och ökat välstånd. Den här kursen är till för dig som vill det!
Eva har hållit kurser i Tankens Kraft i 6 år och har gedigen erfarenhet av ämnet.
Läs mer om kursen på sidan 32.
VÅR VÄRLDSBILD – ESOTERISK KOSMOLOGI – CARINA HULTQVIST
KURS Söndag 25 januari
Den här endagskursen presenterar den esoteriska världsbilden. Som kursdeltagare blir du
bekant med det kosmos vi lever i, men som vetenskapen inte erkänner. Kursen beskriver
människan och alla hennes synliga och osynliga kroppar, växter och djur, osynliga
jordbundna varelser, planeten själv som en levande organism, himlar och helveten, osynliga
världar och kosmiska arkiv, den kosmiska hierarkin, gudaväsen, änglar, demoner, andar samt
de lagar och ordningar som styr vårt universum. Till slut sätter vi in människan i detta stora
sammanhang för att förstå vår plats, vår uppgift och vår destination.
Mer kursinfo på sid 21 och http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se
HUR KAN DU NÅ DIN INRE KUNSKAP? – ANN-KRISTIN NILSSON
FÖREDRAG Måndag 26 januari kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Lyssna på alla signaler som kommer till dig. Man bör inte förneka dem. Då kan man
undvika misstag och slippa göra fel mot sig själv. Ann-Kristin talar om hur man kan göra för
att lyssna, men berättar också om episoder där hon negligerat signaler och känslor hon fått
och hur det gått på tok då. Hon kommer också att berätta om sin väg till att bli ett synskt
medium och healer. Möjlighet till frågor.
Ann-Kristin återkommer 21-22 februari med första delen av
Grundutbildningskurs till Medium. Mer kursinfo finns på sid 25.
Ann-Kristin erbjuder privata konsultationer kring:
arbete, ekonomi, hälsa, relationer, tidigare liv, nutid och framtid,
lossa egna blockeringar för att gå vidare, privata seanser.
Kostnad 600:-/tim (du får kassettband).
Ann-Kristin letar också efter borttappade saker
och försvunna djur, kostnad 200:-. Tel.nr: 073 - 967 99 45

FÖRBÄTTRA DINA HJÄRNFUNKTIONER OCH DITT MINNE – REZA
YAZDANI
KURS Lördag-söndag 31 januari – 1 februari
Hjärnan kan underhållas och tränas för att fungera bättre nu och också för att behålla
kapaciteten när vi blir gamla. Kursen innehåller information om hjärnan, hur man
underhåller och förbättrar den med bl a minnesträning och joggning för hjärnan. Kursen
är en god investering i ett behagligare och lyckligare liv nu och även för ålderdomen.
Mer kursinfo finns på sid 26.
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HÄLSOÅTGÄRDER ENLIGT KJELL WESTERBERG
FÖREDRAG Måndag 2 februari kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Kjell har hjälpt många personer att återfå hälsan. Han berättar under kvällen om saker som
kan påverka hälsan, både bra och dåligt, t. ex. vilka gifter vi utsätts för i vardagen, som
kemikalier, toxiner, antibiotika och växter. Visste du att ett stort antal krukväxter avger gifter
till luften, så att många människor får muskelvärk?
Kjell använder olika slags mat för att successivt rensa ut gifter ur kroppen, t ex vanliga
matoljor som appliceras på speciella ställen på kroppen samt enkla örter. Doseringen är viktig
och Kjell anser att många vitaminer och mineraler normalt överdoseras vilket skadar. Annan
mat kan vara hälsovådlig, t ex torsk.
Kjell använder slagruta för att få svar på exakt vad det är som påverkar personen negativt,
t ex en speciell tröja, kudde, bakterier eller energifält. Därmed har han kunnat hjälpa många
personer med svårlösta hälsoproblem.
GRATIS INFORMATIONSKVÄLL OM KINESIOLOGI
Onsdag 4 februari kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56 (vägbeskrivning på sista sidan)
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 själ. Muskeltest används också som kontrollhjälpmedel 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. Eva visar också andra slags metoder hon
arbetar med, bl a tankens kraft. Se en demonstration som får dig att häpna!
Läs om kurs i Kinesiologi 14-15 febr på sid 28. Info på http://kinesiologi.adante.se
På sid 36 kan du läsa om Evas behandlingar med bl a kinesiologi.
UFO-FENOMENET – VAD HÄNDER NU?
– TORBJÖRN SASSERSSON
FÖREDRAG Måndag 9 februari kl. 1845 Lokal: Kammakarg 56
Flera länder har de senaste åren valt att ”erkänna” UFO-fenomenet
genom att frisläppa 1000-tals rapporter, som har varit hemligstämplat av
myndigheterna i många år, trots att UFOn ibland syns på radar och
många har sett dem. Varför rapporterar inte svenska media om vad som egentligen händer
inom internationell ufologi?
Föredraget tar upp politiska, psykologiska och samhällsmässiga aspekter på ett fenomen
som triggar frågan om vi verkligen är ensamma i universum. Föredraget är även anpassat för
journalister, politiker och beslutsfattare i Sverige, för personer som borde vara informerade,
men som inte ens blivit det av riksföreningen UFO Sverige. Läs mycket mer om vad
föredraget tar upp på vår hemsida, där det finns plats för mer info.

sid 13

GRUNDKURS I KINESIOLOGI
KURS Lördag - söndag 14-15 februari.
Genom muskeltestning lär du dig att testa fram exakt var det finns
problem i kroppen och vilken behandling kroppen själv föredrar för
att kunna läka. Det är effektivt!
I kursen ingår också olika behandlingstekniker för att rätta till
problem hos både kroppen och känslorna.
Mer kursinfo finns på sid 23.
FÅ DITT UNIVERSELLA NAMN M.M.
KURS Lördag – söndag 14-15 februari MED PER-UNO & JENNY FRANSSON
En helg med spännande ”prova på”-aktiviteter. Alla får en färgteckning på sitt universella
namn. Kristallprogrammering med test. Hur reagerar vi på tibetanska ljud o energier.
Auror, kontroll vad som händer när man jobbar med dem. Test av kristaller och stenar,
är de bra eller dåliga? Läs mer om denna kurs på sid 29 och på hemsidan.
MINDFULNESS – HELEN KALLEBÄCK
FÖREDRAG Måndag 16 februari kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Mindfullness innebär att bli medveten om sig själv, vår tillvaro, de situationer och relationer
vårt liv består av. Meningsfull närvaro i nuet kallar Helen det!
Mindfullness lär oss att se saker som de är och kommer, istället för hur vi förväntar oss
eller önskar. Genom att bli medveten om skillnaden mellan våra inre önskningar, förväntningar
kontra det som verkligen händer i nuet, så bespar vi oss själva många besvikelser.
Kan vi urskilja vad som bottnar sig i våra rädslor, och skilja dem från nuets händelser så
river vi murar. Kan vi uppleva nuet, lika rent och bejakande som ett barn så bygger vi broar,
finner lycka och kärlek!
Helen återkommer 14-15/3 med
en 3 helger lång Mindfulness-kurs.
Mer info sid 24.

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL
Onsdag 18 februari kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Information för nybörjare om olika s.k. övernaturliga förmågor, som vi alla har, men inte
lärt oss utnyttja, om jordstrålning, om slagruta/pekare/pendel och om de osynliga världarna
och dess invånare.
Kom och lyssna när vi går igenom grunderna! Kan man ta bort currykryss som man blir
sjuk av? Vad kan man mer göra med slagruta? Auror och chakror, healing, tankens kraft, se
på avstånd m.m. Vilka fler 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 och även känna hur illa just du reagerar på dem.
Tipsa och ta gärna med intresserade vänner.
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GRUNDUTBILDNING TILL MEDIUM - ANN-KRISTIN NILSSON
KURS Lördag-söndag 21-22 februari,
den första av 4 helger för en medium-utbildning under 2009.
Mycket begränsat antal deltagare så att alla får ordentligt med tid och kan ta personlig kontakt
mellan kurstillfällena. Mer kursinfo finns på sid 25.
PENDELKURS – EVA SVENSSON
KURS Lördag - söndag 21-22 februari
Vill du kunna få fram svar på olika frågor, t ex är det lämpligt för mig att
söka det här nya jobbet? Är den här maten bra? Vilket tillskott bör jag välja?
Få fram svar från ditt undermedvetna eller kontakta osynliga väsen genom
att pendla. Här är kursen för dig. Många övningar. Pendelscheman.
Mycket bra även för terapeuter! Mer kursinfo finns på sid 23.
GRUNDKURS I KANALISERING - CARINA HULTQVIST
KURS Lördag - söndag 21-22 februari
Du får en grundlig genomgång så att du behärskar alla de tre faktorer som avgör om en
kanalisering blir framgångsrik eller inte. Under de här två dagarna får du mycket praktisk
träning i att kanalisera olika typer av andar, guider, förfäder, änglar m fl. Du får lyssna när
någon annan på kursen kanaliserar någon avliden anhörig som du känt och därmed kan du
kontrollera om det är korrekt information som sänds. Du får lära dig både att kontakta och att
bli kontaktad av andar.
Mer kursinfo på sid 21 och http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se.
KELTISK MYTOLOGI – CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG Måndag 23 februari kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Carina berättar om de viktigaste och mest kända varelserna från den utbredda keltiska
traditionen i Bretagne, England, Wales, Irland och Skottland. Vi bekantar oss med några av
de viktigaste hjältarna och hjältinnorna. Hon berättar också om Merlin: magikern,
kungamakaren, siaren, falkguden. Carina vet mer om Merlin än de flesta. I föredraget berättar
hon om Merlins liv och hur hon kan veta så mycket om detta. Till slut kommer legenderna
om Kung Arthur, Graalen och Riddarna kring det Runda Bordet. Det här blir en kväll
späckad med roliga, tragiska, kusliga och spännande äventyr och fakta om figurer som är en
omistlig del av vårt europeiska kulturarv.
TA BORT TRAUMAN OCH NEGATIVA KÄNSLOR - EVA SVENSSON
KURS Lördag - söndag 28 februari – 1 mars
Numera finns ett antal olika tekniker för att bli av med gamla trauman och obehagliga
minnen. De flesta går ganska lätt och relativt fort att ta bort, andra kan ta längre tid.
På kursen lär du dig tekniker att ta bort både egna och andras trauman.
Läs mer om kursen på sid 30.
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HEALING - är en förmåga som Du och Alla människor har
KURS Lör - sön 28 februari - 1 mars med PER-UNO och JENNY FRANSSON
Alla kan lära sig healing – även Du, eftersom det är en medfödd talang som vi kan väcka
upp. Man kan hjälpa många, även sig själv, med healing. Per-Uno har arbetat fram egna
mycket verksamma tekniker, vilket ger en mer precisionsinriktad healing än t ex reiki.
Vi provar att heala med rätt avstämda frekvenser för varje tillfälle, och skickar till människor,
träd och naturväsen. Du får veta vem din healing-guide är, hur den ser ut, hur du skapar
kontakt med guiden och hur du talar om vad du vill göra, så att du får rätt hjälp.
Mer kursinfo finns på sid 31.
VART ÄR VI PÅ VÄG? - CHANNIE WEST
FÖREDRAG Måndag 2 mars kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Channie är välkänd bland många. Grupper av människor från hela världen kommer till
henne i Sverige för att få utbildning på mycket hög andlig nivå i livets stora frågor som: var
kommer vi ifrån och vart är vi på väg. Channie kommer under kvällen att berätta om att det är
mycket som händer nu, om de nya energierna och energilinjerna, om den andliga evolutionen,
dvs vad pågår, vad ska hända, hur vi höjs till högre dimensioner (vilket påverkar kroppen och
medvetandet) och vart är vi på väg. Plats för frågor.
Channie har skrivit flera böcker, t ex En utomjordings dagbok (hon har alltsedan
barndomen fått fortlöpande utbildning av utomjordingar). Hon har hållit kurser och föredrag i
många länder, även hos FN. I Sverige han hon bl a förmedlat kunskap om 6-punktssystem/
sexkantfönster, dvs öppningar till andra världar och dimensioner, som är vägar för UFOs.
UT UR KROPPEN - ASTRALRESOR
- TORBJÖRN SASSERSSON
KURS Lördag - söndag 7-8 mars
Kan människans Medvet-Ande lämna den fysiska kroppen?
Är människans själ mobil och flyttbar bortom själens boning, det som vi
kallar kropp? Svaret är ja. Vi provar på att resa till andra platser med
våra energikroppar bl a med hjälp av speciella hörlurar som synkroniserar
hjärnhalvorna. Mer kursinfo finns på sid 26.
OSYNLIGA IMPLANTAT, PARASITER OCH PÅHOPP I KROPPEN
– ÅKE PIHLGREN och EVA SVENSSON
FÖREDRAG Måndag 9 mars kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Under kvällen redovisar Åke och Eva sina erfarenheter av ett ganska okänt ämne; de
påhopp och obehag förvånadsvis många människor utsätts för, men som det talas så lite om.
I stort sett alla människor, troligen även du, har ett antal osynliga implantat insatta i sig av bl a
utomjordingar, vilket påverkar personen på olika sätt. Man kan också utsättas för annat som
påhopp av andar i kroppen och i auran, osynliga parasiter samt svart magi. Dessa problem är
mycket vanligare än de flesta tror och ställer till en hel del hälsoproblem.

sid 16

AURARENSNING MED PEKARENS HJÄLP – TOMMY WIBERG
FÖREDRAG Onsdag 11 mars kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Tommy Wiberg berättar om att bakgrunden till de flesta av våra åkommor är
känslomässiga blockeringar. Sambandet mellan dem och de fysiska/psykiska störningarna
belyses och förklaras. En odramatisk metod presenteras där deltagaren får lära sig att själv
ladda ur negativa laddningar som ligger bakom de känslomässiga blockeringarna, varvid
dessa kan neutraliseras och bli harmlösa. Detta kan medföra ett radikalt förbättrat stabilt
hälsotillstånd även för elallergiker m.fl. Tommy blev själv av med sin diabetes på 6 veckor.
Tommy demonstrerar med pekare hur man mäter de olika organens tillstånd och ev.
förekomster av parasiter, virus, gifter m.m. och förklarar hur man kan få bort dem och läka.
MINDFULNESS – HELEN KALLEBÄCK
UTBILDNING under 3 helger 14-15/3 + 25-26/4 + 30-31/5
Under Mindfulness-övningar tränar vi upp förmågan att vara fullt närvarande i varje
ögonblick, i både yttre och inre avseende. Vi kommer under utbildningen jobba oss längre
och längre in i våra hjärtan, där vår inre sanning, vår självkänsla, självförtroende och
självinsikt finns. Du kommer att finna den fantastiska, underbara, unika person du verkligen
är. Du kommer att få diverse verktyg med dig, för att på bästa sätt kunna fortsätta ett
medvetet leverne, finna och uppleva lyckan och kärleken överallt inom och omkring dig.
Läs mer på sid 24.
Hela vårens program kommer att finnas i detalj i nästa program-broschyr.
Här är några exempel på kommande kurser:
- Utbildning för att rensa bort dåliga energier i bostäder.
4 helger under ett halvår med Åke Pihlgren, start 4-5 april (se sid 22)
- Reinkarnationsterapeututbildning - Ylva Cronstedt 8-13 april
- Energimedicin - Lilian Carlsson
- Intuitiv målning - Ann-Kristin Nilsson 1-3 maj
- Änglar, ärkeänglar - Carina Hultqvist 16-17 maj

OBS!

VÄLKOMMEN!

Glöm inte att skriva in
datum för möten
i din almanacka !

sid 17

KURSERNA I SAMMANDRAG
oktober 2008 - 15 mars 2009
Oktober
3-5/10
4-5/10
11/10
11-12/10
18/10
18-19/10
November
8/11
8-9/11

FORTSÄTTNINGSKURS I SLAGRUTA (se sid 23)
MENTAL KINESIOLOGI - Eva Svensson (sid 28)
AMULETTER OCH TALISMANER - Carina Hultqvist (sid 20)
UT UR KROPPEN - ASTRALRESOR - Torbjörn Sassersson (sid 26)
UPPLEV OSYNLIGA VÄSEN PÅ KRAFTPLATSER - Ann-Kristin Nilsson (sid 25)
FRIGÖR DINA INRE GUDINNOR - Kvinnocirkel med Kristina von Rein, Lotta Blomqvist (s24)
KOMMUNICERA MED OSYNLIGA VARELSER - Ann-Kristin Nilsson (sid 25)
UTBILDNING I ALTERNATIV MEDICIN - BIRGITTA KLEMO
(se sid 19 och http://birgittaklemo.jordstralningscentrum.se )
VECKOKURS I SPANIEN, Nerja (Sid 27 och mycket mer på hemsidan)
MERKABAN – DIN BEVINGADE LJUSKROPP – Carina Hultqvist (sid 20)
MENTAL KINESIOLOGI - Eva Svensson (sid 28)
FÅ DITT UNIVERSELLA NAMN M.M. – Per-Uno, Jenny Fransson (sid 29)
ANDENS ANATOMI – Lilian Carlsson (sid 31)

11-18/11
15-16/11
22-23/11
29-30/11
29-30/11
December
6-7/12
HÄLSO-LASSE (sid 27)
7/12
TIDSRESOR – Carina Hultqvist (sid 20)
13/12
SJÄLVKÄNNEDOM - Ann-Kristin Nilsson (sid 25)

V Å R E N 2009
Januari
16-18/1
24/1
24-25/1
25/1
31/1-1/2
Februari
14-15/1
14-15/1
21-22/2
21-22/2
21-22/2
28/2-1/3
Mars
7-8/3
14-15/3
14-15/3

t.o.m. 15 mars

.

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL (sid 23)
ÖKA DIN INTUITION OCH KÄNSLIGHET Steg 8 – Allt vävs ihop - Ann-Kristin Nilsson
MED TANKENS KRAFT OCH GUIDERNAS HJÄLP - Eva Svensson (sid 32)
VÅR VÄRLDSBILD - ESOTERISK KOSMOLOGI – Carina Hultqvist (sid 21)
FÖRBÄTTRA DINA HJÄRNFUNKTIONER OCH DITT MINNE – Reza Yazdani (sid 26)
GRUNDKURS I KINESIOLOGI (sid 28)
VILKA GUIDER ÄR MED DIG M.M. – Per-Uno, Jenny Fransson (sid 29)
GRUNDUTBILDNING TILL MEDIUM - Ann-Kristin Nilsson (sid 25)
PENDELKURS – Eva Svensson (sid 23)
GRUNDKURS I KANALISERING - Carina Hultqvist (sid 21)
TA BORT TRAUMAN OCH NEGATIVA KÄNSLOR - Eva Svensson (sid 30)
UT UR KROPPEN - ASTRALRESOR - Torbjörn Sassersson (sid 26)
MINDFULLNESS – Helen Kallebäck (sid 24)
HEALING - är en förmåga som Du och Alla människor har - Per-Uno, Jenny Fransson (s31)

Visste du?
Du får repetera en kurs
för halva priset i mån av plats!
VI SÖKER några som kan hjälpa till på föredragskvällar,
kurser eller mässor, samt med administration. Hör av dig!
sid 18

TERAPEUTUTBILDNING
I ALTERNATIV MEDICIN
enligt BIRGITTA KLEMO
7 helger under 7 månader med uppföljning
Birgitta Klemo är en av Sveriges erkänt skickligaste terapeuter som arbetar med alternativ
medicin. Hon är också mycket skicklig på att behandla många diagnoser som andra
terapeuter tycker är svårt, t ex sköldkörtel- och bukspottkörtelproblem, men även andra
störningar och mängder av olika sjukdomar och problem. Hon går till botten och behandlar
grundorsaken till symtomen. Hon har arbetat som terapeut i 42 år och har enorm erfarenhet
av lyckade behandlingar av olika hälsoproblem.
Birgitta har äntligen bestämt sig för att dela med sig av hela sin kunskap
genom en gedigen utbildning under sju helger.
Birgitta använder kosttillskott, vitaminer/mineraler, homeopatmedel och andra utvalda
preparat av hög kvalitet i sina behandlingar. Hon ger under kursen i sin undervisning exakta
råd för olika sjukdomar och hälsoproblem, d.v.s. man får en fullständig och exakt
handledning om vilka preparat, doseringar och andra åtgärder som är verksamma vid olika
åkommor, vilket är en verklig guldgruva för många terapeuter och andra som vill lära sig mer!
Birgitta lär också ut olika diagnosmetoder och grundförutsättningar för hälsa.
Under utbildningstiden visar hon upp många praktikfall, vilket är ett ypperligt sätt att lära sig
på. Många av kursdeltagarna har då möjlighet att få vara patienter.
SE INTERVJU MED BIRGITTA KLEMO PÅ www.youtube.com Sök ”Birgitta Klemo”.

HELG

DATUM STUDIEPLAN

1

8-9/11
2008

Grunder för hälsa. Vad övrigt bör man kontrollera, t ex jordstrålning och
elstrålning. Birgittas diagnosmetoder: - ansiktsdiagnostik - pendling
- intuitionens medverkan - diagnos med frekvensmaskin
2
13-14/12 Organ och organstörningar. Symtom från olika organ.
Genomgång av vanliga skolmediciner. Immunförsvaret m.m.
3
10-11/1 Behandlingsmetoder för att avlasta utrensningsorganen
(lever, njure, tarm, lymfa)
4
7-8/2
Vitamin- och mineralterapi. Kostråd. Praktikfall
5
7-8/3
Sjukdomar, hälsoproblem och deras behandlingar. T ex Sköldkörtel,
Bukspottkörtel och övriga körtlar. Barnlöshet. Ögonsjukdomar. Praktikfall.
6
4-5/4
-”7
9-10/5
-”Upp- 1 29-30/8 Tre respektive sex månader efter sista kurstillfället ger Birgitta två separata
följning 2 28-29/11 uppföljningskurser för de som vill.Då blir det tillfälle att ta upp nya frågor som
uppkommit efter kursen, samt ytterligare praktikfall.

Utbildningen är avsedd både
för dig som är intresserad av alternativ medicin och
för mer avancerade terapeuter,
som vill lära sig kunna hjälpa fler patienter att bli friska.
KURSTIDER:
Lördag 10 – 17. Söndag 9 – 16.
KURSDOKUMENTATION: skrivs ut under kursen (150:-/helg). Möjlighet till diplom.
KOSTNAD:
16.800:- för sju helgers utbildning. Förskottsbetalning 15.800:-.
2 uppföljningshelger á 2.400:-.

Mer info: http://birgittaklemo.jordstralningscentrum.se

sid 19

5 KURSER MED CARINA HULTQVIST
Carina kommer under 4 år framöver ge många föredrag och kurser i esoterik.
Tillsammans blir det en kraftfull utbildning på området. Självklart kan du närvara vid enstaka
föredrag och kurser. Carina kommer också att leda en meditationsgrupp på fredagskvällar.
Mer Info: http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se
Endagskurs pris 1.150:- tid: 9-17. Helgkurs: pris 2.150:- Tid: lö 10-17, sö 9-16.
Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor på näst sista sidan.

11 oktober AMULETTER OCH TALISMANER
En amulett är något som ger skydd eller lycka. En amulett kan t ex vara en lyckoklöver, ett
kors eller en kristall. Vilka typer av amuletter passar för olika ändamål? Vilken sorts amulett
passar var och en?
En talisman är något du tillverkar själv för ett speciellt ändamål.Talismanens syfte är att
hjälpa dig med något, till exempel framgång i en förhandling, beskydd under en sjukdom,
hjälp vid ett prov, en förlossning eller en tävling. Man kan göra en talisman för sig själv eller
för någon annan. Många vill ha en talisman att hänga om halsen, andra föredrar att ha den i
fickan eller under huvudkudden. Den kan också vara en stor tavla som hänger på väggen.
Vi lär oss hur talismaner tillverkas och laddas för att bli effektiva samt hur den används
och förvaras. Vi tillverkar också varsin.

15-16 november MERKABAN - DIN BEVINGADE LJUSKROPP
Merkaban handlar i grunden om uppstigning – att möta sitt eget gudomliga Jag öga mot
öga. Få personer har upplevt detta, men alla har förutsättningarna. Allt som behövs är de tre
t-na: teknik, träning, tålamod. Detta är vad kursen handlar om.
Vi övar de nödvändiga andnings- och visualiseringsteknikerna. Vi lär oss sambanden
mellan ljud, form, tanke och vibration, och tränar oss i att vibrera ljud, inte bara i strupen utan
också i huvudet och hjärtat. När vi lyckats med våra andnings- och visualiseringsövningar så
går vi vidare och förankrar syn- och hörselintryck i hjärtat. Därefter är det dags för lite teori.
Vi lär oss något om Pythagoras och hans lära. Hur ska man bäst leva för att lyckas stiga upp
i den kosmiska farkosten som kallas Merkaban, och möta sin själ – det gudomliga Jaget.
Carina talar också om vad som skrivits i ämnet: den judiska traditionen, Indiens mytiska
farkoster (vimanorna), Elie himmelsfärd, Jesu och Muhammeds upptagningar till himlen m.m.
Kursen är en utmärkt startpunkt för den som verkligen på allvar vill satsa på en uppstigning
till högre dimensioner.

7 december TIDSRESOR
Den här kursen är ett riktigt äventyr! Carina tar oss ut på jakt efter det förgångna och
framtiden!
Det finns många mysterier som väntar på sin lösning. Dog Jesus verkligen på korset?
Har Atlantis funnits på riktigt och i så fall när? Har du levt i det gamla Egypten? Varför dog
dinosaurierna ut, och fanns det människor på den tiden? Saker man har hittat djupt nere i
urberget och som är miljontals år gamla, varifrån kommer de? Har det funnits en civilisation
på mars? Vad händer i framtiden? Du har säkert många fler frågor.
Vi kommer att träna och tillämpa några olika tekniker för att finna ut
vilken som passar var och en av oss bäst. Regression, fjärrsyn,
psykometri, slagruta, pendel, hypnos, astralresor och atlantisk
meditation är de huvudsakliga metoder vi kan använda oss av. Vi
hinner kanske inte fullt så mycket på en dag, men finns det intresse,
kan det bli fler kurstillfällen, så att vi kan utforska mer. Inga
sid 20
förkunskaper behövs.

25 JANUARI VÅR VÄRLDSBILD - ESOTERISK KOSMOLOGI
På den här kursen presenterar Carina Hultqvist den esoteriska världsbilden. Som
kursdeltagare blir du bekant med det kosmos vi lever i men som vetenskapen inte erkänner.
Vi börjar med oss själva. Kursen beskriver människan och alla hennes synliga och osynliga
kroppar och funktioner. Därefter kommer växter och djur, de osynliga jordbundna varelserna
och planeten själv som en levande organism. Carina berättar om himlar och helveten,
osynliga världar och kosmiska arkiv. Vi får en överblick över hela den kosmiska hierarkin
och dess uppbyggnad. Vi får också uppfattning om de gudaväsen, änglar, demoner,
kosmiska furstar och andar som den etablerade vetenskapen inte alls vill kännas vid, men
som kan kontaktas och definieras.
Det finns flera esoteriska traditioner. Vilka kosmologier är sanna och vilka är resultatet av
en livlig fantasi? Madame Blavatsky, Martinus och Dion Foirtune tas upp.
De lagar och ordningar som styr vårt universom tas också upp under kursen.
Vi gör jämförelser mellan modern astronomi, kvantfysik och esoterisk kosmologi. Har
naturvetenskapen och esoteriken närmat sig varandra, eller är det tvärtom?
Vi undersöker också den esoteriska traditionens ursprung. Hur såg Babylons, Sumerernas
eller det forna Egyptens kosmos ut? Och atlantidernas, om de nu har funnits? Är det likadant
idag, eller har vi en ny syn på tillvaron?
Till slut sätter vi in människan i detta stora sammanhang för att förstå vår plats, vår uppgift
och vår destination.

21-22 FEBRUARI KANALISERING KURS
Det här är en kurs i första hand för nybörjare och den som vill repetera
grunderna. Carina Hultqvist gör en grundlig genomgång av alla de tre faktorer som
avgör om en kanalisering blir framgångsrik eller inte. Dessa faktorer är: den som
sänder budskapet, den som tar emot det, samt informationen som sänds.
Kursen ger dig svar på många frågor, som t.ex: hur blir jag en bra kanal, vem kan jag
kanalisera, vad ska man fråga om, hur vet jag att det inte bara är mina egna tankar jag
uppfattar, hur ska jag veta om någon ande vill prata med mig, kan man kanalisera nu levande
människor, kan jag kanalisera gudar, varför kan jag inte nå min döda farmor, varför lyckas alla
andra men inte jag.
Under de här två dagarna får du mycket praktisk träning i att kanalisera olika typer av
andar, guider, förfäder, änglar, m.fl. Du får lyssna när någon annan på kursen kanaliserar
någon avliden anhörig som du känt, och därmed kan du kontrollera om det är korrekt
information som sänds. Du får lära dig både att kontakta och att bli kontaktad av andar.
Kursen gör dig inte till ett fullfjädrat medium på två dagar, men målet är att du skall kanalisera
för egen räkning och kanske mer än så.
För den som redan tycker sig kunna kanalisera kan det dyka upp en del överraskningar, så
du kanske också ska komma. En spännande, rolig och nyttig kurs!

MEDITATIONSKVÄLLAR
Om du är intresserad av att meditera i grupp är du välkommen på fredagskvällar en gång
per månad. Carina kommer då att leda en gemensam meditation där du får tillfälle att prova
olika meditationsmetoder. Inga förkunskaper behövs. Visste du att regelbunden meditation
kan sänka blodtryck, dra ner på sömnbehov samt hjälpa dig prestera bättre fysiskt och
intellektuellt?
Det blir meditation en fredagskväll per månad kl 1845 - 2145. Pris 90:-/kväll.
Datum: 10/10, 14/11, 5/12, 23/1, 20/2, 20/3, 17/4, 15/5, 12/6.
Plats beror på antal anmälda (Stockholm eller Täby).
Anmälan senast en vecka före varje träff till jc@vingar.se eller telefon 08 - 510 110 25.
Du anmäler dig i förskott för varje gång (kan göras för alla gånger samtidigt om du vill) och
sid 21
betalar på plats. Max 20 personer, så boka i tid.

RENSA BORT DÅLIGA ENERGIER I BOSTÄDER
UTBILDNING med ÅKE PIHLGREN
4 helger: 4-5 april, 30-31 maj, 22-23 augusti, 4-5 oktober.
KURSDATUM:
FÖRKUNSKAPER: Nybörjarkurs i slagruta och pendel samt Fortsättningskurs
hos Jordstrålningscentrum eller motsvarande kunskaper.
Del 1 och 2: 2.150:-/del. Del 3 och 4: 2.000:-/del. Kurskompendium ingår.
KOSTNAD:
Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor på näst sista sidan.

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?
Om inte, bör du tänka över din situation innan du går hem till någon för att ”hjälpa”.
Under 2009 genomför vi en gedigen utbildning i att rensa bort dåliga energier i bostäder.
Utbildningen kommer att lära dig vidta de åtgärder som behövs.
KURSDEL 1: 4-5 april
Negativa linjer och fält:
Genomgång av checklista med olika negativa energier med praktisk inkänning.
Inpendling av:
Negativa linjer på karta och ritning, fält -2 och +2, negativa pelare, dubbelkors,
S:t Georgeskors, 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 mm.
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: 30-31 maj
Information och praktiska övningar:
Svart magi, tak- och golvfält, andar i människokroppar, dimensionsportar, avrättningsplatser,
horg- eller hargenergier.
Inkänning på fantombilder, foton mm. Förbannelser.
KURSDEL 3: 22-23 augusti
Avstörning respektive borttagning av tidigare genomgångna linjer, andar m.m.
Besök i bostäder för att rensa bort dåliga energier.
KURSDEL 4: 4-5 oktober
Besök i bostäder för att rensa bort dåliga energier.

sid 22

BIOS-brickor
För balansering av el- och
jordstrålning, mobiltelefoner
mm. Pris: 225:BIOS-plugg för jordat eluttag.
För balansering av el- och
jordstrålning inomhus.
Pris: 520:-

PLUS & MINUSbalanserare, minskar
strålningskänslighet från
mobiltelefon. Placeras
innanför batteriet eller på
baksidan av batteriet.
180:Allroundplatta, lite starkare
för t ex datorer. 210:-

NYBÖRJARKURS
SLAGRUTA OCH PENDEL
KURSDATUM:
KOSTNAD:

Fre kväll+lör+sön 16-18 januari.
Fre kl. 18 45 – 22. Lör 10-17. Sön 9-16.
1.900:-, inklusive kurskompendium (29 sid),
pekare, slagruta, pendel.
Anmälningsavgift 400:-.
Övriga villkor på näst sista sidan.

Alla har möjlighet att lära sig uppfatta, mäta, känna och kanske
även se ”osynliga energier”. De utgör en del av den immateriella
verkligheten, som ofta påverkar oss starkt.
Vi tycker att slagruta och pekare är det enklaste och snabbaste sättet att mäta och få
överblick över alla möjliga slags energier, var de börjar, var de slutar, hur de ser ut, m.m. De
flesta lär sig snabbt. Övning förbättrar successivt förmågan. Man kan mäta alla slags energier,
t ex jordstrålning, auror, hälsoproblem, osynliga väsen och energimönster av olika slag och
för att det är så roligt att gå med slagruta och upptäcka nya saker!
Med pendelns hjälp kan man ställa alla frågor som kan besvaras med ja eller nej, leta efter
saker, skriva meddelanden från ”andra sidan” m.m. Detta kan vara bra för att t ex spå,
kanalisera, fråga hur det var förr, få reda på saker man inte vet, t ex ”är det här äpplet nyttigt
för mig”. Det innebär att man alltid får tillgång till mer kunskap än ”normalt”.
För att öva slagruta/pekare mäter vi främst på olika slags jordstrålning och auror. En dag
åker vi till en fornminnesplats för att mäta på alla speciella energier där (de utnyttjade dessa
energier förr i tiden). Vi lär oss att undvika att vistas för länge på negativ jordstrålning och ser
vilka sjukdomar som förknippas med det. Vi lär oss om olika slags jordstrålning, positiv och
negativ (t ex curry, hartmann, vattenåder, leylines), och att hitta bästa platsen för mig.
Du får lära dig känna auran med händerna och även tekniken att se auran (de flesta kan).
Välkommen till en helg i energiernas värld!
Börja gärna med att lyssna på GRATIS INFORMATIONSKVÄLL Ons 29/10, 18/2.

FORTSÄTTNINGSKURS I
SLAGRUTA - STEG 2
KURSDATUM: Fre-sön 3-5 oktober, 24-26 april. Fr 18.45-22, utflykt lö 10.30 - 16, Sö 9-17.
2.150:-, inklusive kurskompendium och pendelspröt.
KOSTNAD:
Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor på näst sista sidan.

-

Du får lära dig att använda pendelspröt som du t ex kan mäta chakror med.
Lär dig mäta styrka på olika energier och linjer.
Lär dig en metod att hitta och ta bort obalanser i ryggmuskulaturen med pekarens hjälp.
Arne Groths frekvenstrappa AGS. Tillverka avstörningsspole.
Lär dig mer om muskeltest. Du får öva muskeltest genom att testa och se om du är
överkänslig mot någon mat (över 50 olika produkter). Bra kontrollhjälpmedel!
- Kan man ta bort jordstrålning och i så fall hur? Vi lär dig mer om det.
- PSI-spåret. Övning i att hitta (försvunna) saker med hjälp av de linjer, PSI-spår, som vi
först koncentrerat tänker fram och sedan finner med pekare.
- Mät auran på dig själv, osynliga väsen, växter och saker.
- Lär dig mäta noggrannare och med en pekare. Mycket praktiskt!
- Kartpendling, dvs söka efter saker på en karta, inkl riktning och tid.
- Sök energier t ex jordstrålning helt utan verktyg med flera olika metoder.
UTFLYKT: Utflykt till Jordbro gravfält. Där finns alla möjliga slags spännande energier att
mäta på, t. ex. testar vi hur gravarna är placerade, mäter på och runt resta stenar, ser hur
energierna växlar, testar om träden påverkas av våra tankar, går i procession runt en
bronsåldershög, testar manliga och kvinnliga platser m.m.
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MINDFULLNESS
Utbildning med Helen Kallebäck
DATUM:
KOSTNAD:

3 helger ingår: 14-15/3, 25-26/4, 30-31/5. Lördag 10-17, söndag 9-16.
2.150:-/helg. Anmälningsavgift 1000:-. Övriga villkor på näst sista sidan.

Vi kommer under utbildningen jobba oss längre och längre in i våra hjärtan, där vår inre
sanning finns, där vår självkänsla, självförtroende och självinsikt finns. Du kommer att finna
den fantastiska, underbara, unika person du verkligen är. Din medvetenhet och din närvaro i
nuet kommer att förstärkas avsevärt, och du kommer att få diverse verktyg med dig, för att
på bästa sätt kunna fortsätta detta medvetna leverne, finna och uppleva lyckan och kärleken
överallt inom och omkring dig i just ditt liv.
Vi kommer under delkurserna steg för steg ta oss djupare in i vår visdom, genom olika
kroppsövningar, andningsövningar, visualiseringsövningar och meditationer. När vi ökar vår
självmedvetenhet i stunden, ökar vår inre trygghet, vilket ger oss en klar blick över våra liv
och våra val, vilket automatiskt medför en ökad empati, intuition och vishet.
Beroende på hur väl vi känner oss själva, så kommer det att avgöra hur vi bemöter
människor och hanterar situationer. Större självkännedom gör det möjligt för oss att vara
konsekventa och autentiska.
Under Mindfullness-övningar tränar vi upp förmågan att vara fullt närvarande i varje
ögonblick, i både yttre och inre avseende. Uppmärksamheten ger oss möjlighet att upptäcka
våra destruktiva/stoppande tankar, känslor och beteenden, vilka skapar stress, ohälsa och
dåligt självförtroende. Genom att skåda våra tanke- och beteendemönster, kan vi upptäcka
på vilket sätt vi utvärderar våra liv och hur våra liv färgas av vårt sätt att välja eller inte välja.

FRIGÖR DINA INRE GUDINNOR
Kvinnocirkel med Kristina von Rein
och Lotta Blomqvist
KURSDATUM: Lördag-söndag 18-19 oktober. Lör kl. 10-17, sön 9-16.
KOSTNAD:
2.150:-. Anmälningsavgift 400:-. Övr villkor sid 35.

Gudinnans, dvs det kvinnligas, återkomst till jorden är högaktuell och
viktig. Det är hon som för med sig vördnaden för naturen, naturen inom
oss människor och vördnaden för Moder Jord. Utan Gudinnan kommer människor aldrig att
nå en slutgiltig balans mellan det manliga och kvinnliga. Många kulturer har prisat Gudinnan.
Om vi till fullo förstod kvinnans kraft skulle vi vörda kvinnan, dvs oss själva, såsom det
gjordes i de gamla tiderna.
Inom varje kvinna lever en eller flera Gudinnor. Kunskap om de inre Gudinnorna ger
kvinnor möjlighet att förstå sig själva och sina relationer. Det ger också insikt om vad det är
som fungerar som drivkraft eller som hinder. Man kan också att kalla in bestämda
Gudinnekrafter för att få uppleva nya sidor inom sig, som man kan behöva.
Kursen erbjuder ett smörgåsbord med Gudinneberättelser, änglakanaliseringar, information
om gudinnearketyper, guidade meditationer, dans, ceremonier, samtal i cirkel och andra
övningar som för oss djupare in i det gudomligt mystiska inom oss.
Det händer något magiskt när kvinnor möts i en cirkel och delar med sig av sina
erfarenheter. Vi befruktar varandra när vi delar våra energier och visar vår gudomlighet.
Kursen går ut på att lära känna sig själv och andra på ett djupare plan. Vi ger mycket tid och
utrymme för ett aktivt deltagande. Alla deltar på eget ansvar.
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UTBILDNINGAR MED ANN-KRISTIN NILSSON
GRUNDUTBILDNING TILL MEDIUM
KURSDATUM:
KOSTNAD:

4 helger ingår, 21-22/2, 21-22/3, 25-26/4, 30-31/5.
lördag kl 10-17, söndag 9-16.
2.150:-/helg, totalt 8.600:-.
Uppföljning fredagen före nästa kurssteg kl 19-ca 21.
200:-/fredagskväll.
Anm.avgift 1000:-. Övriga villkor på näst sista sidan.

På kursen får du öva upp dina intuitiva förmågor som du behöver
som medium, t ex telepati, psykometri, intuitiv tolkning av tarot, att
uppfatta osynlig närvaro och känna in andar och avlidna. Även självkännedom ingår. Kursen
består av 4 steg med en månads mellanrum - så du har gott om tid att öva för att successivt
öka din skicklighet.
På fredagskvällarna före nästa kursdag träffas de som vill för personlig uppföljning och då
går vi igenom hur det har gått sedan förra kursdagen, hur det går med din personliga
utveckling och tar upp frågor så att du och var och en får den uppföljning som behövs.
Ann-Kristin är 5:e generationen som är medial i sin familj, så för henne är det naturligt
sedan barnsben att arbeta med dessa förmågor och hon har stor erfarenhet och kunskap om
dessa områden, som hon också arbetar inom, bl a som synskt medium och lärare.
Begränsat antal deltagare på kursen, så att du hinner få personlig vägledning och
uppföljning av Ann-Kristin. Du har också möjlighet att kontakta henne för vägledning mellan
kurstillfällena. Du får lämpliga övningar att träna på hemma mellan kurserna, allt för att du
skall komma så långt som möjligt i din utveckling till medium.

UPPLEV OSYNLIGA VÄSEN PÅ KRAFTPLATSER
Lördag 18 oktober kl. 9-17 Pris 1.150:Den här dagen utvecklar vi förmågan att uppfatta och uppleva energier samt närvaro av
osynliga väsen och avlidna personer på olika platser. Känn även av platsens energier.
Följ med till platser där det hänt något tragiskt tidigare så att det spökar där nu.
Lär dig att själv uppfatta att det är något/någon där (garanterat ofarligt).

KOMMUNICERA MED OSYNLIGA VARELSER
Lör 8 nov kl. 9-17 Pris 1.150:Den här dagen utvecklar vi förmågan att ta kontakt med och kommunicera med osynliga
väsen och andar. Vi lär oss också hjälpa spöken, så de kan ”gå vidare” till en bättre tillvaro
och gör därmed platsen spökfri (spöken är mycket vanligare än de flesta tror).

SJÄLVKÄNNEDOM
Lördag 13 december kl. 9-17 Pris 1.150:Den här dagen är temat självkännedom. Energier finns överallt omkring oss och påverkar
allt och alla. När man blir medveten kan man välja hur man ska påverkas. Vara ärlig mot sig
själv. Se hur vi kan arbeta med egna fel och brister.
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UT UR KROPPEN - ASTRALRESOR
Kurs med Torbjörn Sassersson
KURSDATUM: Lördag-söndag 11-12 oktober samt 7-8 mars. Lördag 10-17, söndag 9-16.
KOSTNAD:
2.150:-. Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor på näst sista sidan.

Kan människans Medvet-Ande lämna den fysiska kroppen? Är människans själ mobil och
flyttbar bortom själens boning, det som vi kallar kropp? Svaret är ja.
Vi fokuserar på enkla metoder som möjliggör utomkroppsligt resande (UKU) s k
utomsinnlig kommunikation. Grunden är djupavslappning utan att somna. Målet är att vi
öppnar upp för utökad inre medvetenhet och personlig kontakt med inre guider. Vi försöker
resa till andra platser med våra energikroppar. Hela helgen kommer att ha mycket helande
effekter på både kropp och psyke tack vare djupavslappningen. Vi delar med oss av våra
upplevelser.
Teoretiska inslag finns med i form av korta föredrag under helgen. Vi använder musik- och
instruktions-CD:s av hög kvalitet med inslag av självhypnos och som också synkroniserar
hjärnhalvorna. En del instruktioner är på engelska, men Torbjörn kommer även att guida
under djupavslappning på svenska.
Helgen inleds med att formulera ett personligt mål och intention, som du sätter upp för
helgen som helhet. Målet kan handla om att du vill få kontakt med din inre guide, “den andra
sidan”, en specifik plats och/eller att du vill få inre ledning i hur ditt liv ska utvecklas på bästa
sätt med helgen som startpunkt.
Kursledaren heter Torbjörn Sassersson och är redaktör för Soul Travel Magazine. Han har
setts en del i TV, t ex har han demonstrerat UKU/fjärrsyn i TV4-serien: “Det Okända”.

FÖRBÄTTRA DINA HJÄRNFUNKTIONER
OCH DITT MINNE
Kurs med Reza Yazdani
KURSDATUM: Lördag-söndag 31 januari - 1 februari,
Lördag 10-17, söndag 9-16.
KOSTNAD:
2.150:-. Anmälningsavgift 400:-.
Övriga villkor på näst sista sidan.

Hjärnan kan underhållas och tränas för att fungera bättre nu och med stor kapacitet även
när vi blir gamla. Kursen innehåller information om hjärnan, hur man underhåller och
förbättrar den med bl a minnesträning och joggning för hjärnan.
Innehåll:
Den fysiologiska hjärnan och dess evolution. Minnesprocesser för inlärning. Uppmärksamhet
och koncentrationsförmåga. Inkodning, lagring. Framplockning. Förmågor. Olika slags
minnen (kort- o långtids, procedur, perceptuellt, semantiskt, episodiskt, explicit, implicit,
emotionellt). Vänster och höger hjärnhalva. Nedgång i minnesfunktioner. Inlärning och
identitet. Stress. Trauma. Personlighet. Glömska. Bortträngning. Den inre världen. Olika
känslor. Belöningssystem. Olika sorts intelligens. Hjärnans sjukdomar.
Kursen kan ses som en god investering i ett behagligare och lyckligare liv nu och även för
ålderdomen.
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HÄLSO-LASSE
Kurs med Hälso-Lasse
KURSDATUM: Lördag-söndag 6-7 december. Lördag 10-17, söndag 9-16.
KOSTNAD:
2.150:-.
ANMÄLAN:
Anmälningsavgift 400:-, läs övriga villkor på näst sista sidan.

Hälso-Lasse är en personlighet man inte glömmer. Han har varit en föregångare på många
områden: vegan i 40 år, en av de första alternativodlarna, haft Västsveriges största
livsmedelsbutik, varit störst jordgubbsodlare, Sveriges mest besökta homeopat i 35 år med
ett brett helhetstänkande, har behandlat över 11.000 kvicksilverförgiftade. Hälso-Lasse är den
enda i Norden som länge använt mycket stora styrkor av D-vitamin till sina patienter, då han
redan på 1980-talet insåg att det behövdes. Först 2007 konstaterade forskarna att Lasse haft
rätt hela tiden! Lasse är känd för mycket sådant nytänkande, vilket gjort att han lyckats med
ett otal patienter som andra haft svårt att få friska. Kom och lär!
Kursinnehåll:
Nu är det rätt tid för oss att resa oss ur askan och skapa oss ett nytt liv. ”Kärlekens källa”.
Ta bort dina obalanser och låt din kropp bota sig själv. Det är egentligen få orsaker till
människans ohälsa; Bristen på ljus i Norden, cirkulationsstörningar, förgiftningar och
hormonstörningar. Metaller i munnen, en stor orsak till olika förgiftningssymtom, bl a trötthet,
olust, värk, allergier och massor av andra symtom. Ljusbrist skapar D-vitaminbrist och är
orsak till många sjukdomssymtom, t ex urkalkning i skelettet, allergier, tidigt åldrande, cancer,
psykiska besvär, magbesvär och massor av annat. Fria radikaler skapar tidigt åldrande.
Psykiska problem – vi känner oss misslyckade. Man är 40 men känner sig som 90.
Vårda dina relationer till andra, stärk din och andras energi.
Vi blir det vi äter. Viss mat innehåller mycket mer antioxidanter och hög energi som hjälper
oss att ej bli utbrända. Björksav, en av de bästa hälsodryckerna. Hur olika färger och dofter
på bl a blommor påverkar oss på olika sätt. Utforma sängplatsen på rätt sätt.
Vattumannens tidsålder, som vi är på väg att förankra oss i, ger oss större möjlighet till den
frihet vi längtar efter. På kursen berättar Hälso-Lasse mer om alla dessa saker och tar också
upp en massa annat.

RESA TILL SPANIEN
med Eva Svensson och Per-Uno Fransson
DATUM:
Veckan 11-18 nov. Spaniens södra solkust, Nerja = Europas bästa klimat.
KOSTNAD: 7.100:-, Flygresa tillkommer. Boka flyg själv eller via Lotus 08-615 27 20.
ANMÄLAN: Anmälan snarast via mail eller telefon. .

Det är roligt att vara med likasinnade en vecka för att studera, diskutera och synliggöra det
osynliga med olika metoder, t ex: Mäta med slagruta. Känna med händerna. Se med auraseende (de flesta brukar kunna). Muskeltesta (för att kommunicera direkt med kroppen).
Vi påverkar med olika metoder, t ex genom tanke, händer och föremål. Kursen handlar om
auror, chakror, hälsa, ledsagare, naturväsen, jordstrålning, personlig utveckling m.m.
Tidigare års kurser har fått lysande recensioner av deltagarna.
Flera UTFLYKTER ingår där vi njuter av vägen och utflyktsmålen:
Överväldigande vacker GROTTA utanför Nerja, med världens största droppstensformation. Där träffar vi grottans naturväsen.
En heldagsutflykt till ett mycket vackert och dramatiskt landskap: Bergsområdet EL
TORCAL. Känn dig som en myra bland enorma ”Gotlands-raukar ” på 1300 meters höjd.
Där får du själv känna på och bekanta dig med ett naturväsen, som kommer för din skull.
Ett gigantiskt luftväsen brukar vara vår följeslagare varje dag.
Marknadsbesök. Undervisning på stranden beroende på väder. Möjlighet att vara kvar en
vecka extra i mån av plats.
Läs mycket mer på vår hemsida! Här hittar du bl. a. preliminärt program, bilder och
spanska länkar. Funderingar? Ring gärna och fråga oss.
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UTBILDNINGAR MED EVA SVENSSON
Info: http://kinesiologi.adante.se

GRUNDKURS i KINESIOLOGI
KURSDATUM: Lördag-söndag 14-15 februari. Lördag kl. 9-17, söndag 9-16.
2.150:-, inklusive kurskompendium på 24 sidor.
KOSTNAD:
Anmälningsavgift 400:-, läs övriga villkor på näst sista sidan.
ANMÄLAN:

Vi går igenom kinesiologins grunder och 8 muskler, som är kopplade till olika organ.
Dessa får du lära dig behandla, vilket påverkar hälsan. Du får lära dig 7 behandlingstekniker
för att rätta till obalanser i kroppen och sinnet, bl. a. påverka blod och lymfa, en stressreduceringsteknik, meridianbalansering och reflex-punktsbehandlingar, vilket i sin tur naturligtvis påverkar hälsan i organen och hela kroppen.
Genom muskeltest får man omedelbara, precisa svar på vad kroppen reagerar på och inte,
dvs. det visar vad är problemet och vad behövs för att kunna avhjälpa det. En stark muskel
reagerar omedelbart med att bli svag om kroppen utsätts för något som den reagerar på,
t. ex. mat man ej tål, vitamin som man behöver, håller på ett problemställe på kroppen, har
problem i ett organ osv. Kinesiologi visar omedelbart vad som händer. Lika snabbt kan en
svag muskel reagera och bli stark, eftersom det är kroppens signalsystem som påverkas.

GRATIS demonstration: Torsd 4/12 och onsd 4/2. (Se programmet)

KURS i MENTAL KINESIOLOGI
KURSDATUM: Lördag-söndag 4-5 oktober, samt 22-23 november.
Lör kl. 10-17, sön 9-16.
KOSTNAD:
2.150:-, inklusive kompendium.
ANMÄLAN:
Anmälningsavgift 400:-, läs övriga villkor på näst sista sidan.

Mental kinesiologi är roligt att arbeta med. Du kan t ex ställa muntliga frågor till
kroppen och själen och få svar från det undermedvetna genom muskeltest.
Därför kan du få fram svar från delar av dig som annars är svåra att nå.
Kinesiologin används också till mycket mer. Inga förkunskaper behövs.
Exempel ur kursinnehållet:
Mentala frågor: Kontakta och samtala med den klokaste delen av dig - ditt undermedvetna.
Ställ frågor och få fram ja- och nejsvar genom muskeltest. Ställ frågor om vad du vill, t ex
om nuvarande problem och fråga vad ditt undermedvetna (som har mycket mer kunskap)
anser du behöver göra åt det. Ställ frågor om tidigare liv du levt och vad som hände då.
Låt kroppen, som har minnen därifrån, få svara. Gör hälsobehandlingar.
Egenvårdsprogram.
Vi säljer dessa kinesiologi-böcker på bl a postorder:
GRUNDERNA I
KINESIOLOGI
Johnny Grimståhl
Bilder på 27 muskeltester och
deras behandlingspunkter.
Förslag till behandling av div.
problem, t ex allergi och
migrän. 245 sidor, rikt illustrerad med bilder på muskeltester m.m. Pris: 295:-.

HANDBOK FÖR
TERAPEUTER
Johnny Grimståhl
Behandling av ledproblem, nackbesvär
och ryggont.
230 sidor, rikt illustrerad.
Pris: 250:-.
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FÅ DITT UNIVERSELLA NAMN M.M
Workshop med Per-Uno och Jenny Fransson
KURSDATUM: Lördag-söndag 14-15 februari, lördag kl 10-17, söndag 9-16.
KOSTNAD:
2.150:-. inkl färgteckning på ditt universella namn.
ANMÄLAN:
Anmälningsavgift 400:-, läs övriga villkor på näst sista sidan.

En helg med spännande ”prova på”-aktiviteter. Ej kurs utan workshop, så bra om du vet vad
det handlar om, och t ex har gått kurser hos oss. Chans att prova nya spännande saker och
att få facit, bl a:
• Programmera kristaller för olika behov: testa, neutralisera , följ upp...
• Dorje / Vajra: hur känns de, användningssätt...
• Tonskålar / Tibetanska ”klockor”: hur känns de, hur låter de, hur/var påverkas vi,
• Auror: vad händer med aurorna vid olika tillfällen. Vilken aura förflyttar du dig med.
Vilken använder du när du kollar eller healar någon på avstånd, förflyttar dig mentalt till annan
plats, tar emot kanalisering eller sänder information.
• Känn efter med auran om någon fysisk person/man/kvinna/guide kommer in i din aura.
• Universella namn. Vi berättar kort om universella namn, en grafisk form som vi får i vår
första inkarnation och som sedan ändrar form beroende på våra erfarenheter på olika plan.
Alla får en teckning med sitt eget universella namn förenklat till 2 dimensioner.
• Prova att via en kristall med rätt färg m.m. lysa in hälsopreparat som man behöver, istället
för att äta dem som piller. Testa vad som behövs och lär dig kontrollera om det fungerat.
• Stenar och även kristaller är förvånansvärt ofta negativa i sig själva vilket få känner till. Lär
dig välja bra stenar. Känn in om en sten är bra, neutral respektive dålig för dig. Vi följer upp
om det är rätt.
• Testa att känna och se några guider och naturväsen. Kolla typ, kön, storlek, ålder, klädsel,
förmågor, samband med en person… Jenny är facit.

VILKA GUIDER ÄR MED DIG M.M.
Workshop med Per-Uno och Jenny Fransson
KURSDATUM: Lördag-söndag 29-30 november, lör kl 10-17, sön 9-16.
KOSTNAD:
2.150:-.
ANMÄLAN:
Anmälningsavgift 400:-, läs övriga villkor på näst sista sidan.

En helg med spännande ”prova på”-aktiviteter. Ej kurs utan workshop, så bra om du vet vad
det handlar om, och t ex har gått kurser hos oss. Chans att prova nya spännande saker och
att få facit, bl a:
•
Deltagarnas guider. Jenny ser på och berättar lite om varje deltagares guide (för de som
vill). De andra lyssnar under tiden, vilket brukar vara spännande. Mer prat om guider.
•
Polaritetshealing. 6 personer ger en polaritetshealing till en person under 3 minuter.
•
Vi spelar olika sorters musik: chakramusik o annan musik och se hur auror o chakror
reagerar. Mår vi bra av all slags musik? Eller beror det på individen? Vi provar oss fram!
•
Healing med stenar. Jenny demonstrerar på en frivillig. Fast stenar är av samma sort och
ser likadana ut kan de ha helt olika verkan på oss. Exakt placering kan göra stor skillnad.
•
Alla får en av Jenny utvald sten, som passar till just den personen.
•
Hälsa på naturväsen som vi bjuder in till lokalen och som några kursdeltagare ofta har
som sällskap. Per-Uno arbetar med många olika slags naturväsen för att heala jorden m.m.
•
Traumaringar av olika sorter, känn in och ta bort hos någon.
•
Levitation. Jenny-special, om hur man kan uppleva sig lättare på speciella platser. Ta
med liggunderlag så du kan ligga och slappna av, alla brukar sticka iväg med minst en aura.
Per-Uno är van slagruteman, healer av både människor och natur och har mycket erfarenhet
från många områden inom den osynliga världen. Jenny har många välutvecklade förmågor,
bl a ser hon och kommunicerar med osynliga väsen, vilket ger henne spännande information.

Välkommen till en troligtvis väldigt rolig och intressant helg!
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TA BORT TRAUMAN
OCH NEGATIVA KÄNSLOR
Kurs med Eva Svensson
KURSDATUM:
KOSTNAD:

Lör-sön 28 febr - 1mars. Lördag 10 - 17, söndag 9-16.
2.150:-. Anmälningsavgift 400:-.
Övriga villkor på näst sista sidan.

Gamla trauman kan sitta kvar hur länge som helst. De kan t.o.m. vara från tidigare liv. Det
gör att vi i vardagen känner allehandla obehagliga känslor som t ex rädsla, sorg, ilska,
ensamhet och otillräcklighet. Numera finns flera bra tekniker att snabbt och ganska smärtfritt
bli av med dem, som en del i sin personliga utveckling. Du måste vara beredd att skapa egen
förståelse för traumat och känslan så att du blir mogen att släppa det.
Eva Svensson har arbetat med olika tekniker i många år, både på sig själv och andra, och
lär på kursen ut hur du själv kan göra.
Kursinnehåll: Tankar skapar känslor. Skadade delar av oss tar över kroppen och får oss att
känna dess känslor så vi agerar ut deras smärta. Negativa känslor. Tidigare liv. Olika tekniker.
Traumaringsborttagning med pekare eller healing. Aurabollar. Ögonrörelser.
Egenvårdsprogram. Stressreducering. Upplösning med tankens kraft. Förstå och förlåta.
Kursen är inte lämplig för den som äter psykofarmaka eftersom man då tryckt ner sina
känslor.

PENDEL-KURS med Eva Svensson
DATUM:
KOSTNAD:

Lördag-söndag 21-22 februari. Lör kl 10-16. Sön 9-16.
2.150:-. inklusive pendel och pärm med många olika pendelscheman.

Kontakta Ditt Eget Inre,
så får Du ovärderlig information.
Använd pendel!
Vill du få bättre kontakt med ditt undermedvetna?
Då kan pendeln vara ditt hjälpmedel som ger en fantastisk vägledning till
rätta beslut. Pendel har använts i århundraden för att komma i kontakt med
vår inre kunskap. Genom den får du svar på många frågor som du inte
annars kan besvara. Ställ frågan och testa sedan med pendlen vad svaret blir,
t ex vilken vitamin behöver jag/han/hon.
Vill du lära dig pendla? Vill du få rätta svar?
Har du svårt att komma igång själv? På den här kursen får du lära dig!
Vi börjar från grunden och går vidare med många övningar på vägen, för att börja öva upp
förmågan och säkerheten. Frågetekniker för att öva upp sin kvalitet.
Olika typer av pendelscheman, t. ex. för hälsa och tidpunkt.
Genom dem kan du snabbt pendla fram rätt svar på dina frågor.
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Som medlem i Svenska Slagruteförbundet
får du 4 ggr/år Sveriges enda slagrutetidning SLAGRUTAN
Du får också möjlighet att delta på helgmöten runt om i landet.
Bli medlem genom att sätta in 220:-/år på postgiro 47 28 95-2.
Mer info ring 0523 - 66 25 92 eller
läs hemsidan www.slagruta.org

ANDENS ANATOMI
Kurs med Lilian Carlsson
DATUM:
KOSTNAD:

Lördag-söndag 29-30 november, lör kl 10-17, sön kl 9-16.
2.150:-. Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor på näst sista sidan.

Undervisning på kosmisk nivå.
Vi börjar med att repetera grunderna från Lilians föreläsning 3 november.
Vi kommer praktiskt att öva de fyra elementen: Kroppen/jord, känslan/vatten, själen/luft och
anden/eld. Vi kommer att få lära oss att känna Qi och hitta våra egna och de andra
deltagarnas vibrationstal som är vår andes personliga kod. Vi kommer att få lära oss hur vi
höjer vårt medvetande bl. a. genom att blockera ut nyhjärnan. Hur man med tanken kan höja
energier i kroppen. Lilian lär oss slå ut våra blomblad i chakrorna. Hur vi kan förändra
energiflödet inne i vår kropp.
Med nyfikenhet, lek och fantasi skall vi tänja på gränserna för att kunna upptäcka vem vi
egentligen är. En multidimensionell varelse i en odelbar enhet. Vi väljer och Lilian guidar.
Lilian är enäggstvilling med solkraft och är kosmisk lärare. Hon arbetar numera som filosof,
men har arbetat som allt från undersköterska till allmänläkare. Hon är född med läkande
händer och har minnen från tidigare liv och utomjordiska existenser. Haft nära
dödenupplevelse. Lilian har lett kurser i medvetande-utveckling sedan 20 år och är en väldigt
omtyckt lärare med mycket egen hög kosmisk kunskap.

HEALING är en förmåga,
som DU och ALLA människor har
Kurs med Per-Uno och Jenny Fransson
KURSDATUM: Lör-sön 14-15 mars, lör kl 10–17, sön 9-16.
KOSTNAD:
2.150:-. Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor på näst sista sidan.

Healing är en enkel, redskapslös metod, som kan användas separat eller tillsammans med
andra terapiformer för mig själv och andra. Healing har använts i tusentals år just för att den
fungerar så bra. Du och alla andra kan redan healing, mer eller mindre, eftersom det är en
medfödd gåva. Under kursen ska vi väcka upp våra förmågor, öka och stärka dem.
Vår styrka/skicklighet att heala påverkas bl. a. av
nedanstående faktorer, som vi ska gå igenom under kursen:
- KUNSKAP: om energisystem, meridianer, auror, chakror m.m.
Healingen arbetar med energierna i kroppen och löser bl a
upp blockeringar. Faran att jobba med t ex cancer.
- KONTAKT: med healingguider som hjälper oss. Lär känna
din och hur du tar kontakt och talar om vad önskar.
- TEKNIK: hur hitta obalanser, jobba på distans, andra tider. Hur ska den som ger eller
tar emot healing göra/tänka? Hela dig själv, vänner, djur, växter, naturen osv.
Rätt frekvens med avseende på mottagaren? T ex passar Reikins ”Faders-energi” ej
alltid bra till naturen, osv... Vi tränar praktiskt på att heala med rätt frekvenser till
naturen med naturväsen som facit.
- ERFARENHET: får vi genom träning, lyssna/läsa/lära…
- INTENTION: hur vi ska ställa in oss mentalt för att få bättre resultat… och
- FOKUSERING: tankeskärpan och medvetandets inriktning vid healingen….
Per-Uno är Reiki Master, men detta är ej en Reikikurs med initieringar, utan vi blandar teori
och praktik till mer precisionsinriktad healing, tar hjälp av guider och naturväsen.
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Jenny pratar med osynliga väsen och ser dem och obalanser i auror och chakror.

MED TANKENS KRAFT
OCH GUIDERNAS HJÄLP
Kurs med Eva Svensson
KURSDATUM:
KOSTNAD:

Lördag-söndag 24-25 jan, lördag kl 10-17, söndag kl 9-16.
2.150:- inkl stort kurskompendium.
Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor på näst sista sidan.

Tankens kraft är den absolut starkaste förmågan en människa har. Har du dessutom
kraftfulla bra guider, som hjälper dig, så kan du uträtta både det som i normalt språkbruk
kallas ”underverk” och ”mirakler”. Det är ganska enkelt egentligen, eftersom man bara
använder outnyttjade förmågor som vi alla har, samt naturlagar. ”Underverken” är kanske lite
mindre i början men med kunskap och övning så blir de större och större. Du kan skapa
nästan allt du vill! På kursen får du lära dig hur du gör detta på ett effektivt sätt!
Kursen innehåller både teori och praktik för att du skall få en grundlig kunskap om dessa
fenomen. Därmed kan du börja använda dem! Och det är inte särskilt svårt...
Utdrag ur kursen:
Allt består av energi, absolut allt.
Tanken kan påverka energin med omedelbar effekt.
Vad kan vi skapa. Finns det begränsningar?
Skapar vi våra liv och sjukdomar?
Positiva och negativa tankar. Vanans kraft.
Placebons kraft.
Regler och tips om hur man skall tänka för att få det resultat man vill.
Våra guider.
Vilka de är. Varför de hjälper till med våra önskningar. Vad de gör. Begränsningar?
Hur vi får ett effektivt samarbete med dem.
Hur vi får kraftfulla guider.
Tekniker och övningar t ex:
Skapa (dra till dig) saker och händelser i den fysiska verkligheten, t ex en ny relation,
pengar.
Skapa hälsa och harmoni.
Rensa bort negativa energier och ta bort obalanser i auran, kroppen, hus m.m.
Ideomotoriska rörelser. Visualiseringar. Skapa grundläggande balans i ditt liv.
Positiva besvärjelser, kanske den starkaste metoden av alla.
Eva Svensson har arbetat med sina guider och tankens kraft ett par timmar varje dag
i mer än 10 års tid. Hon berättar om sina egna upplevelser och erfarenheter och hur hon
gång på gång använder tankens kraft i vardagen för att uppnå det hon vill, även det som är
omöjligt.
Eva har även hållit kurser i ”Tankens kraft” i många år.

Välkommen till en helg, som verkligen kan förändra ditt liv!
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FÖRSÄLJNING

På dessa sidor visar vi en del av vårt sortiment.
På hemsidan finns mer. Reservation för prisändringar.
Våra produkter kan köpas via postorder, på kurser och föredragskvällar.

EXEMPEL PÅ VÅRA SLAGRUTEVERKTYG:
SLAGRUTA
Slagruta i plast:
svart, vit eller grå.
Ca 30-35 cm lång. 45:Slagruta i metall med röda
eller guldfärgade handtag.
Med preparatbehållare. 160:Metall håller längre än plast.

PEKARE
Pekare av stål med löst
snurrande handtag.
Finns i 2 modeller:
Korta eller långa.
För nybörjare är de långa
lättast att arbeta med.
De korta är mer praktiska
eftersom de får plats i
fickan. 140:- / par

GLASPENDEL
av färgat glas.
Finns i färgerna grön, blå,
mörkröd och lejongul. 50:På föredragen finns många
fler pendlar.

PENDELSPRÖT
Mellanting av pekare och
pendel med halvstyvt
plastskaft. Suveränt känsliga när man går utomhus
eller testar chakror m.m.
Reagerar mycket snabbt.
Ej vindkänsliga.
70:-

Påse i sammet för pendeln.
20:-

Uppfinnaren Bertil Pettersson:

Både människa och miljö
bör vara ”2-poligt”
Leif-Börje Frids bok:
balanserade!
Berättelsen om Bertil,

Många människor, även elöverkänsliga och andra
allergiker, har rapporterat massor av positiva
resultat: De säger sig MÅ BÄTTRE när de själva
och miljön är Plus & Minus-balanserad.
De mår bättre av energiberikat vatten
med ökad syre-sättning och förstärkt tvåpolighet!
Mycket mer info på hemsidan!

Virvlat vatten - Positiv
påverkan på livsprocessen.
Intressant bok om Bertil Pettersson, som genom
åren hjälpt ca 50.000 medmänniskor 189:-.

STRÅLNINGS-AVSTÖRARE:
Platta för mobiltelefonen, som minskar strålningskänsligheten 180:Vattenvirvlare för de flesta köks-/duschkranar.
Mini-allround för mp3, Ipod etc 130:Pris: 2.100:- (alla våra priser är inkl. moms)
Självhäftande starkare Allround-platta 210:-.
Om du behöver finns övergångsnipplar för ut- och
Är du mycket känslig för strålning så kan du behöva
invändig gängning.
en stark medaljong:
Duschvirvlare 2.100:-.
Medaljong, ”blomma” i silver, ett halssmycke
Resevirvlare 1.350:- passar även för öl, vin,
15 mm 580:whisky och konjak som ofta får ”mjukare” smak!
Medaljong för nyckelknippa rostfr stål 14 mm 580:Villaägaren kan använda en virvlare, som passar
Z-ring kläms runt elsladd, för att balansera el 190:ingående kallvattenledning för att få ”2-poligt” i alla
Energirör med 28 olika homeopatiska piller,
tappställen: kök, badkar, dusch, utevatten för växter ger positiv atmosfär i auran, skyddar mot el 425:osv. Till nya villor oftast rördimension ¾” (invändig
gänga 23 mm), annars 1” (invändig gänga 30 mm). 30 dagars öppet köp på ”strålnings-avstörare”
Kostar 1.950:- resp. 2.100:-.
för att du skall hinna prova dess effekt!
Installeras av rörmokare efter ev vattenmätare.

Mer info: Ring oss: 08 – 510 110 25
Läs gärna mycket mer på hemsidan:

http://plusminus.adante.se
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PURPURPLATTAN = Mirakelplattan = Energiplattan
I bestsellern ”Linda Goodmans Livsguide” fanns 10 spännande sidor om purpurplattan:
”Används bl a för att minska olika sorters obehag: Smärta, ryggont, huvudvärk, illamående,
tillfällig stress och oro och mycket, mycket mer. Sår och infektioner läker snabbare.
Förbättrar: Din energinivå. Din andliga utveckling. Växter som mår dåligt. Matens och vattnets
kvalitet, t ex akvarier får mindre alger. Renar kristaller, smycken, klockor, stenar, pendlar m.m.”
Plattorna vi köpte för 15 år sedan håller lika bra idag, behöver inte laddas om.
ÄNGEL ca 3 * 3 cm. Pris: 125:-.
Ha som hängsmycke. Kan bäras hela tiden. Levereras utan kedja.
LITEN FYRKANTIG PLATTA Storlek ca 7 * 11 cm. Pris: 280:-.
På kroppen vid behov. För att rena smycken m.m., för växter, mat, vatten...
STOR FYRKANTIG PLATTA Storlek ca 30 * 30 cm. Pris: 945:-.
Vår starkaste platta. Används på kroppen endast vid behov.
Störst renar naturligtvis mest effektivt.
Läs mycket mer på hemsidan http://purpurplatta.adante.se !

SLAGRUTE-BÖCKER:
Cassandra Eason
Cassandra Eason
Leif Floberg
Leif Floberg
Arne Groth
Mikael Kvist
Thord Neumüller
Thord Neumüller
Anette Olofsson
Thore Rosén
Dick Sjöberg
Sv Slagrute Förb
Pehr Trollsveden
Erik Welamson
Erik Welamson
Bo Westling

* populära nybörjarböcker

Moder Jords gömda krafter (217 sid) 165:Stora boken om pendeln (191 sid) 170:- *
Den farliga kombinationen, växl. magnetfält och jordstrålning (55 sid) 130:Jordklotets osynliga murar med sina dödande kryss ( 64 sid) 130:Slagrutan avslöjar naturens hemligheter (18 sid) 65:Jordens Kristallnät (14 sid) 40:Jordstrålning, vår hälsa och vår kultur ( 67 sid) 195:- *
På resa med pekare ( 66 sid) 195:Att arbeta med pekare och pendel (74 sid) 195:Strålning, som är farlig för allt levande (144 sid) 120:Kan hälsan påverkas av naturens fält? (89 sid) 137:En liten handbok om pekare (12 sid) 20:- *
Lilla Pendelboken (79 sid) 65:- *
Currylinjer berör oss alla (56 sid) 90:- *
Currylinjer berör oss alla Del 2 (144 sid) 149:De flyttade flyttblocken (40 sid) 180:-

BÖCKER OM GEOMANTI OCH NATURVÄSEN:
William Bloom
R. Ogilvie Crombie
Cassandra Eason
Christan Hummel
Mikael Kvist
Mikael Kvist
A. Nyholm Winqvist
Marco Pogacnik
Marco Pogacnik
Marco Pogacnik
Wolfgang Weirauch
Wolfgang Weirauch
Rebecka Vik

Devor, älvor och änglar - ett modernt synsätt (48 sid) 65:Pan & Naturandarna (23 sid) 45:Stora boken om Naturväsen ( 218 sid) 161:Energier i balans (160 sid) 299:Kort och Gott om Knytt (211 sid) 170:Naturväsen (16 sid) 40:Feng Shui för Moder Jord (inkl CD) (256 sid) 299:Naturandar och elementarväsen (233 sid) 280:Läkedom för jorden (233 sid) 280:Gudinnans återkomst (210 sid) 249:Naturandar och vad de säger (227 sid) 298:Nya samtal med Naturandar (208 sid) 329:Mäster Grå - möte med naturens väsen (109 sid) 150:-

sid 34

BRA BIOS-PRODUKTER

BIOS-plugg för jordat eluttag.
Pris: 520:För balansering av el- och jordstrålning inomhus.
En räcker för att minska strålningen i en normalstor
villa utan alltför mycket störande elprylar.
Minskar ej den mätbara elstrålningen, men minskar
din reaktion på den. Även bra att ha vid resor och för
att låta bekanta låna för att känna skillnad om ev
dålig sömn kan bero på strålning. Vi ser att alla
vuxna och många barn (speciellt de med dator och
mobil) reagerar negativt på el- och jordstrålning.

BIOS-brickor Pris: 225:För balansering av bl. a.
- elstrålning (placera på elsladd eller på apparaten)
- jordstrålning (kräver rätt placering)
- mobiltelefoner (läggs t ex innanför skalet/
batteriet)
OBS att även avslagna mobiler stör på långt håll.
Alla reagerar olika så helst ska du testa vad som
hjälper dig. Ingen avstörare hjälper alltid alla!
Vi testar gratis på föredragskvällar!
- alla trådlösa hemtelefoner o
elektronikprylar med klocka. Bärbara telefoner
sänder på max oavsett om du pratar eller ej. (sätt
bricka på både sändar- och mottagar-enheterna)
- ge liv åt energidöd hem- och kontorsluft
(placera framför utblåsningen)
- ge energi åt dött kranvatten och allt
vätskefyllt du köpt i affär (håll brickan mot glaset
några sekunder).
- mobilsändarmast (sätt den på jordledning)
- bilen (förbättra inblåsningsluften o elen)
- tillfällig värk (prova att hålla plattan på smärtstället)
Se BIOS-brickorna som medicin mot människoovänliga störningar. Ha inte för många brickor i
din närhet samtidigt.

Läs om BIOS-brickan på hemsidan http://bios.adante.se !
På http://adante.se kan du även läsa och hitta mängder med bra länkar om:
vanlig och alternativ hälsovård, kinesiologi, elöverkänslighet, allergi, amalgam, mobiltelefoner,
D-vitamin, Prof Olle Johanssons hemsida, recept, vatten. kloka ord, PlusMinus, Purpurplattan, m.m.

KÖP VÅRA BÖCKER OCH PRODUKTER:
- På Kurser och föredragskvällar:
Då tar vi med ett antal produkter, men begränsat sortiment.
Gratis test av mobil-balanserare för att se vilken sort just du behöver. Det är individuellt!!
- Postorder: Ring eller maila in din beställning.
Frakt och ev. postförskott tillkommer.

ANMÄLAN OCH BETALNING AV KURSER
Anmälan görs genom att sätta in anmälningsavgiften (se resp. kurs)
på Jordstrålningscentrums plusgiro 410 89 43-4.
Anmälningsavgiften ingår i kursavgiften. Plats på kursen erhålls i tur och ordning efter anmälan
och inbetalningsdatum. Vi skickar bekräftelse 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, email och telefonnummer på postgiroblanketten.
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.
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VÄGBESKRIVNING

till föredragslokalen på Kammakargatan 56:

Här hålls våra föredrag och gratis infokvällar. Ligger nära Tegnérlunden.
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 tunnelbana till Rådmansgatan. Uppgång Tegnérgatan.
Gå Sveavägen mot city till Adolf Fredriks kyrka. Där går du Kammakargatan till höger.
KARTA finns t ex i din telefonkatalog, eniro.se och hitta.se och via länk från vår hemsida.

Har du hälsoproblem?
Eva Svensson på Jordstrålningscentrum ger

BEHANDLINGAR
FÖR KROPP OCH SJÄL
Jag arbetar med kinesiologi, muskeltest, och blandar efter behov in
bl a näring, healing, aura- och chakrabalanseringar, traumaborttagningar,
regressioner och annat direkt energiarbete för kropp och själ.
Vid behov ingår livsinspirerande och stödjande samtal för ditt psykiska välmående och
för att bistå din andliga utveckling. Jag arbetar också mycket med fysiska smärtor,
speciellt sådana som läkarna ej klarar av, och problem av olika slag,
t. ex. magbesvär, onda fötter, utbrändhet och elöverkänslighet, okoncentrerade barn
och lägger även här in all energikunskap jag lärt mig genom åren.
Behandlingar ges nära Täby Centrum, ca 15 min från stan. Kostnad 750:- för en timme.
Tid beställs genom Jordstrålningscentrum. Telefon 08-510 110 25.

Vill du få nästa termins program?
Maila in din email-adress så får du gratis vårt nyhetsbrev:

Sl@grutenytt
Där förmedlar vi nyheter, t ex om det
händer något med energierna, en ny sädesfältcirkel,
TV- & radio-program om det osynliga osv,
samt ev. ändringar, tillägg och ev inställda föredrag i vårt program.
Nyhetsbrevet är det snabbaste sättet att få nästa termins program.
Tryckta program finns på föredragskvällarna.
Alternativt kan vi skicka hem ett tryckt program.

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
Kontor: Stockholmsv. 158, 187 32 TÄBY
Tel: 08 - 510 110 25. Vi svarar säkrast kl. 8 - 10.
jc@adante.se

www.jordstralningscentrum.se

