
ADANTE /
JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

15 mars 2009 - 31 oktober 2009 i Stockholm

GRATIS
PROGRAMBLAD

FÖRSÄLJNING
    av böcker,

purpurplattor,
Bios, PlusMinus,
slagruteverktyg,

             D-vitamin,
               Collagen

                  m.m.

Telefon: 08 - 510 110 25
www.jordstralningscentrum.se

VARIERANDE
FÖREDRAG

varje vecka
med olika föreläsare,t ex
Marina Munk, Göran Grip,
Rauni-Leena Luukanen,

Channie West o. många fler.
Även GRATIS infokvällar

UTBILDNINGAR
Birgitta Klemo: Terapeututbildning i
Alternativ medicin, 7+2 helger
Carina Hultqvist: Esoterisk
utbildning med separata
föredrag o. kurser varje månad
Channie West: New Earth Teacher
Ann-Kristin Nilsson: Psykometri
Åke Pihlgren: Negativa energier
Jan Bohman: Iris-diagnostik

      KURSER
  Slagruta och pendel. Naturväsen.
Channie West. Hälsa.Tankens kraft.
 Kinesiologi.  Silva Ultra Mind  m.m.



Föredrag och kurser hålls oftast centralt i Stockholm.

FÖREDRAG Normalt måndagskvällar (men även andra) kl. 1845 – ca 2200.
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: Onsdagarna 1/4, 2/9, 4/11.

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.  Läs och beställ, se sid 36. sid 2

              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, dolda outnyttjade förmågor,

      de osynliga världarna, esoterik och människors och jordens utveckling.
 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 2 omfattande hemsidor:
jordstralningscentrum.se, adante.se

 jc@adante.se
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PROGRAM:  16 mars – 31 oktober 2009
Alla föredrag är på Kammakargatan 56 klockan 18 45 - 22 00

Se sista sidan för vägbeskrivning. Kurslokalerna varierar, men är oftast centralt i
Stockholm. Ändringar och tillägg i programmet meddelas på hemsidan och i vårt
Nyhetsbrev Sl@grutenytt, som du kan gratis-prenumerera på http://slagrutenytt.vingar.se

KIRLIANFOTOGRAFERING  -  TORD LYSEVING
FÖREDRAG  Måndag 16 mars kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56 (se sista sidan)
Kirlianfotografering visar tydligt energier (auran) runt det man fotograferar. Det är t ex stor
skillnad på en sjuk människas och en toppidrottsmans aura och energiutstrålning, liksom på
bra och dålig mat.
Tord har tagit många hundra bilder med sin Kirlianapparat sedan mitten av 80-talet. Han har
fotograferat människor, växter, frukter, kött och mycket annat. Han har speciellt intresserat sig
för att ta bilder som visar vad som händer när man påverkar något med
tankens kraft.Under kvällen visar han många bilder och berättar om sina
erfarenheter.
Tord återkommer med en kurs 14/4 som ger möjlighet att själv bli
fotograferad och även ger möjlighet att experimentera lite med bilder på
olika saker. Se sid 25.

KARMA OCH DEN FRIA VILJAN  -  CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG  Torsdagen 19 mars kl. 1845  Kammakargatan 56
Är allt redan bestämt av ödet, eller har vi en fri vilja? Vilka konsekvenser får våra handlingar
och kan vi straffas / belönas i det här livet för något vi gjort i ett tidigare liv?
Carina förklarar i det här föredraget hur de kosmiska lagarna fungerar och vad som är viktigt
att tänka på. Hon reder också ut vad som är sant och vad som bara är gammalt skrock när
det gäller straff och belöningar, öde och karmabegreppet.
Läs mer om Carinas aktiviteter: på sid 20 och http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se

MEDITATIONSKVÄLL  -  CARINA HULTQVIST
Fredag 20 mars. Föranmälan. Läs mer på sid 22.

ATLANTISK MEDITATION  -  CARINA HULTQVIST
KURS  Lördag 21 mars
I kursen går vi tillbaka i tiden och tittar på speciella händelser i dina tidigare liv – dina födelser,
dina kärlekar, dina yrken, m.m. Den atlantiska meditationen är en urgammal metod för ökad
självkännedom. Du lär dig bland annat vem du är och vem du varit, dina styrkor och
svagheter, vilka du har oavslutade relationer med och vad du har kvar att göra i detta liv eller
följande. Den handlar också om dina relationer till naturen, till mineral, växter, djur och
elementen. Metoden är en genväg till självhypnos och fungerar oftast lika bra som traditionell
hypnos. Den här kursen är en av tre kurser som hänger ihop: de övriga ges 16-17 maj, 13-14
juni. Den första av dessa kurser ger dig glimtar av tidigare liv, och väcker säkert ditt intresse
att veta mer om vem du är och har varit. Den andra ger dig metoden och tekniken att gå
tillbaka i tiden på ett tryggt och säkert sätt, och i den tredje utforskar du ett eller flera tidigare
liv. Efter dessa tre kurser bör du vara kapabel att göra regressioner på egen hand.
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SWITCHING  -  GRUNDEN TILL SJUKDOMAR, DÅLIGA VANOR OCH ETT
SÄMRE LIV  -  JOHNNY GRIMSTÅHL
FÖREDRAG  Måndag 23 mars kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Switching är en undermedveten oförmåga att älska sig själv och är den kanske vanligaste
orsaken till varför vi väljer fel här i livet, t.ex. fel partner, fel yrke, destruktiva vanor och
livsstilar, dåliga relationer, droger, sjukdomar och andra problem, vilket leder till ett onödigt
lidande och ett sämre liv än vad vi är värda att ha. Vid alla långvariga problem och sjukdomar
behöver man behandla detta tillstånd för att undvika att man annars hela tiden omedvetet
saboterar möjligheten att bli frisk och må bra. Johnny har lång erfarenhet av att behandla
switching som grundorsak till en rad symtom och sjukdomar. Under kvällen får du lära dig
behandlingen som är enkel och effektiv.
Välkommen till ett intressant föredrag med många ”aha-upplevelser”.
www.grimstahl.com  Läs mer på vår hemsida.
Johnny håller kursen Vägen till ett friskare liv 25-26 april. Läs mer på sid 31.

MÄSSA: Sveriges största ALTERNATIVMÄSSA:  INRE HARMONI
Lördag - söndag 28-29 mars kl. 10 00  – 18 00.
Mässa för kropp och själ 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 din
mobiltelefon, vilket är individuellt. På vår hemsida finns länk till arrangören.
www.harmoniexpo.com

TEKNISK MINDCONTROL  PÅGÅR HEMLIGT I DAGENS SAMHÄLLE!
-  RAUNI-LEENA LUUKANEN
FÖREDRAG  Måndag 30 mars kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56 (se sista sidan)
Rauni-Leena är välkänd i många länder, omskriven i tre olika
”Who is who”-böcker:  in the World, in Science, in Medicine
and Healthcare.  Hon är bestsellerförfattare till böcker på sex
språk. Hon deltar i många världskongresser och håller sig
därför välinformerad om utvecklingen på de områden som
intresserar henne mest: mindcontrol, UFO och parapsykologi.
Rauni-Leena berättar om hur man genom militär teknik idag
använder mindcontrol på människor av politiska orsaker.
Genom att sända elektromagnetiska fält i olika frekvenser kan
man på håll påverka, och påverkar idag, människors och djurs
tankesätt, beteende (uppförande) och fysiska organ, varav det senare kan ge dödliga
sjukdomar, t ex cancer och hjärtinfarkt. Vanligaste påverkan är genom mobiltelefonen, men
det kan också ske som experiment med allmänheten på allmänna platser, eller genom
minichips som kan sättas in genom ett handslag. Att detta sker och även berör allmänheten är
okänt för de flesta. Rauni-Leena berättar om denna skräckinjagande teknik och hur den
används idag, även i Norden (t ex dödsskjutningar i skolor).
Rauni-Leena återkommer 30/11 med föredrag om UFO.
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GRATIS INFORMATIONSKVÄLL
Onsdag 1 april kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56 (Vägbeskrivning på sista sidan)
Information för nybörjare om jordstrålning, slagruta, pekare, pendel och om de osynliga
världarna och våra s.k. övernaturliga förmågor. Kom och lyssna när vi går igenom grunderna!
Kan man bli sjuk av jordstrålning? Kan man ta bort currykryss? Vad kan man mer göra med
slagruta? Auror och chakror. Vilka outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program-
och kurstexterna! Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter
currylinjer, samt se hur illa just du reagerar på dem.
Tipsa och ta gärna med intresserade vänner på denna gratiskväll.

RENSA BORT DÅLIGA ENERGIER I BOSTÄDER 
UTBILDNING 4 helger med ÅKE PIHLGREN  Start: Lördag - söndag 4-5 april
Vill du bli riktigt duktig på att mäta energier med slagruta/pekare och dessutom lära dig hur
du kan rensa bort det negativa. Det kan gälla jordstrålning, andar, spöken, negativa väsen
m.m. Då är detta rätt kurs för dig eftersom den är Sveriges mest avancerade utbildning på
området. Åke är en mycket erfaren lärare.
Läs mer om kursen på sid 27 och på hemsidan.

DJURKOMMUNIKATION  -  ANGELA ORSUCCI
FÖREDRAG  Måndag  6 april kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56
Kan man prata med djur och höra vad de svarar?
Visst kan man det och svaren är många gånger både kloka och roliga!
Välkommen till en intressant föreläsning, som tar dig in i djurens
underbara och ofta humoristiska värld.
Föreläsare är Angela Orsucci, som pratar professionellt med djur och som medverkat ett
flertal gånger i tv, radio och olika tidningar. Hon arbetar även med bachdroppar för att ändra
problemdjurs beteenden, samt med kvantmedicin (LIFE system), laserbehandlingar och
chiropraktik. Du kommer att få höra hennes egna erfarenheter om vad hundar, katter, hästar,
tamråttor, kaniner, leguaner, illrar och fåglar m.m. brukar berätta om sina ägare.
 www.awoc.nu

UTBILDNING TILL REINKARNATIONSTERAPEUT  -  YLVA CRONSTEDT
KURS  Onsdag - måndag 8-13 april   (påskvecka så du inte behöver offra så många
semesterdagar)
Ylva Cronstedt leder en sex-dagars kurs som ger dig kunskaper att börja arbeta som
reinkarnationsterapeut som hjälper andra att göra regressioner till tidigare liv och andra
tillfällen. En mycket givande kurs även för dig själv. Läs mer om kursen på sidan 31.

KIRLIANFOTOGRAFERING  -  TORD LYSEVING
KURSSTART: Tisdag 14 april
Kursen är i tre delar:
1)  Gemensam inledningskväll.
2)  Kirlianfotografering av varje kursdeltagare.
3)  Gemensam kväll (ev 2)  då Tord går igenom varje persons bilder.
Läs mer på sid 25.   www.lyseving.com
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LIV, DÖD OCH REINKARNATION   -   CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG  Torsdag 16 april kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56 (se sista sidan)
Föredraget är tänkt som en hjälp att släppa rädslan för döden, och förstå att döden bara är en
övergång till ett annat sätt att existera; ett icke-fysiskt, men mycket fullkomligare liv.
Ur innehållet: Födelseprocessen. Livet och medvetandet. Döendets olika stadier.
Finns det verkligen dödsriken: himmel, helvete, paradis och skärseld?
Att hjälpa andra att dö. Förberedelser för den egna döden. Reinkarnation.
Hur vet man att man är död? Ut-ur-kroppen-upplevelser. Dödsångest.
Nära-döden-upplevelser. Sorgeprocesser. Kontakt med de döda.

MEDITATIONSKVÄLL  -  CARINA HULTQVIST
Fredag 17 april. Föranmälan. Läs mer på sid 22.

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL
KURS  Fredag kväll - söndag 17-19 april
Med vår innehållsrika nybörjarkurs får du ordentliga och roliga grundkunskaper för att själv
kunna fortsätta utforska den osynliga världen. Mer kursinfo finns på sid 24.

HEALINGMETODER   -   CARINA HULTQVIST
ÖVERSIKTSKURS  Lördag - söndag 18-19 april
Vi går igenom vad healing är och hur healing går till. Under kursen får deltagarna prova på
olika tekniker och metoder, som t.ex. reiki, sekhemhealing, änglahealing, atlantisk healing,
chakrabalansering, aurarening, handpåläggning, avståndshealing, healing med stenar, helande
med tankekraft, grupphealing, m.m.  Läs mer på sid 20.
Läs mer om Carinas aktiviteter:  http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se

HÖGT BLODTRYCK, HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR  -  BIRGITTA KLEMO
FÖREDRAG  Måndag 20 april kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Birgitta är en av Sveriges erkänt duktigaste alternativa terapeuter inom
Alternativ medicin. Hon har arbetat i över 40 år och hjälpt många tusen
människor.
Birgitta har med framgång behandlat sådant som många andra terapeuter har svårigheter med,
t ex sköldkörteln, bukspottkörteln, ögon och barnlöshet.
Hon har en stor och exakt kunskap och ger under kvällen mängder av tips, t ex hur kan man
få ner högt blodtryck utan att ta mediciner, hur kan man undvika hjärt-kärlsjukdomar och vad
kan man göra åt dem med alternativa metoder.
Birgitta har nu börjat dra ner på sin terapeutverksamhet och vill istället dela med sig av sin
enorma kunskap genom att hålla Utbildning i Alternativ medicin.
Den första Utbildningen började hösten 2008 och innefattar en helg per månad i 7 månader.
Deltagarna ger Birgitta enorma och nästan extatiska lovord för allt de får lära sig på kursen.
Vi har aldrig sett en sådan respons förut av så många deltagare på någon kurs!
Nästa Utbildningsomgång börjar i oktober.
Birgitta är snabb, exakt och lätt att lyssna på. Hon ger omgående svar på alla möjliga
hälsofrågor. Kom och lyssna på föredraget om du är intresserad av hälsa. Du lär nog inte
ångra dig! Läs mer på http://birgittaklemo.jordstralningscentrum.se och på www.youtube.com
sök på ”Birgitta Klemo” Läs om kursen på sid 19.
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”TESTA PÅ”  -  EN KVÄLL MED JORDSTRÅLNING
Torsdag 23 april  kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Vi ägnar kvällen åt jordstrålning och gör tester på olika linjer. Vi dissekerar dem i småbitar
med pekarnas hjälp och studerar hur de är uppbyggda på höjden och åt sidorna, mäter
polaritet, riktning, ev. energirörelse i linjen m.m.

FORTSÄTTNINGSKURS I SLAGRUTA  -  STEG 2
KURS  Fredag kväll - söndag 24 -26 april
Vi fördjupar vår kunskap och skicklighet med slagruta och pekare. Vi lär oss bl.a. PSI-spåret
för att leta efter försvunna föremål, mäta styrkan på linjer, mer muskeltest, använda
pendelspröt, hitta och fixa ryggproblem med pekarens hjälp, söka jordstrålning utan verktyg
på 4 olika sätt. Mer kursinfo finns på sid 24.

VÄGEN TILL ETT FRISKARE LIV  -  JOHNNY GRIMSTÅHL
KURS  Lördag - söndag 25-26 april
Kursen lär ut enkla metoder som var och en kan lära sig för att förebygga, lindra och
behandla många av de problem som annars måste åtgärdas av läkare eller terapeuter.
Du får bland annat lära dig behandla huvudvärk, problem i rygg och andra leder,
allergi, tungmetallförgiftning, gallstensanfall, kramper, mensvärk och mentala
problem. Kostens betydelse och vikten av att röra sig för att må bra tas
också upp.  Mer kursinfo finns på sid 31.
Välkommen till en kurs som kanske kan förändra och förlänga ditt liv!

INDIANSKA FRAMTIDSSYNER  -  NINA FALKENBERG
FÖREDRAG  Måndag 27 april kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56
Enligt tre kalendrar befinner vi oss just nu i ett avgörande öppningsskede med oanade
möjligheter. Vad innebär t ex år 2012 i mayakalendern?
Nina visar bilder och berättar om vad Maya i Mexiko och Guatemala, Inkafolkets ättlingar i
Peru och Ecuador och Hopi-indianerna i Arizona har att säga om framtiden.
Nina är kulturantropolog och har rest runt och levt med olika ursprungskulturer i hela sitt
vuxna liv.

INTUITIV MÅLNING - MÅLA DINA INRE BILDER
  -  ANN-KRISTIN NILSSON
KURS  Fredag - söndag 1-3 maj (första maj-helgen)
Lär dig att uttrycka dina inre bilder och färger genom att måla dem!
Plocka upp drömmar och bilder som du har och måla dem från din
egen inre känsla.
Du får information om några olika målningstekniker som du också får
prova på .
Ann-Kristin handleder dig i hur du kan uttrycka dig och hjälper också till att tolka.
Genom att måla våra drömmar och inre bilder så lär vi känna oss själva bättre, får en
underbar möjlighet att få uttrycka vår inre känslor och kan bli medvetna om vad vårt inre vill
berätta om. Läs mer på sid 26.
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CHANNIE WEST  -  DEN NYA JORDEN  -  MER DETALJERAD INFORMATION
FÖREDRAG  Måndag 4 maj kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56
Channie berättade vid sitt föredrag 2 mars om Moder Jords utveckling och den Nya Jorden.
Nu berättar hon vidare och pratar om framtiden när vi lever på den Nya Jorden och berättar
bl a om: Vad arbetar vi med, hur ser dagen och tiden ut, mat, relationer, barn, hur länge
stannar vi där. Risk för fullsatt i lokalen, så kom i tid.
Channie återkommer med föredrag 28/9 samt med kurs 6/9.
Mer kursinfo finns på sid 25.

ÄNGLAR  OCH  ÄNGLAVINGAR  -  PER-UNO FRANSSON
FÖREDRAG  Måndag 11 maj kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56
Per-Uno berättar om änglar, men främst om olika aspekter av ”ängla”-
vingar, som han själv använder till mycket och med stor framgång.
Vi får mycket intressant information om klärvoajanta iakttagelser,
mätningar av vingar och vingeffekter med bl. a. ultraljudsradar,
om hans örn-guides kraftfulla vingar, vad man kan använda vingar till; för att rensa rum och
miltals stora ytor, för att använda vid healing, för att kramas med och bli som en korv i bröd
av kärlek, omsvept av kärleksfulla vingar.
Per-Uno anser det troligt att alla människor har änglavingar, fast mer eller mindre låsta.
Det gäller ”bara” att hitta dem och veckla ut dem. Per-Uno demonstrerar sina vingar och
brukar få besök av en stor ängel som vill demonstrera sin närvaro så att vi känner av den.

MEDITATIONSKVÄLL  -  CARINA HULTQVIST
Fredag 15 maj. Föranmälan. Läs mer på sid 22.

REGRESSION   -  CARINA HULTQVIST
KURS Lördag - söndag 16-17 maj
I regression går man tillbaka till barndomen eller till ett annat liv, antingen det ligger bakåt i
tiden, framåt, eller i en parallell tillvaro. I denna kurs lär vi oss hur man gör det på ett tryggt
sätt, antingen på egen hand eller tillsammans med någon annan.
Kan med fördel kombineras med kurserna 21 mars och 13-14 juni. Läs mer på sid 20.
Läs mer om Carinas aktiviteter:  http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se

MINA MÖTEN MED UTOMJORDINGAR  -  CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG  Måndag 18 maj kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56 (se sista sidan)
I det här föredraget berättar Carina rätt upp och ner om sina möten med utomjordingar,
möten som började då hon var sex år, och vad dessa möten har inneburit för henne, dels
kunskapsmässigt, dels socialt och psykiskt. Alla utomjordingar är inte av det vänliga slaget,
och många har ett helt annat mål beträffande jordens framtid än vad vi själva har. Du behöver
naturligtvis inte tro ett ord av vad Carina berättar, men i en del av fallen har andra upplevt
exakt liknande varelser och erfarenheter, vilket har dokumenterats på ett vetenskapligt korrekt
sätt, t ex under kontrollerade former av fjärrsyn, och då är det ju lite svårt att avfärda det hela
som bara fantasier…
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LYSSNA PÅ ENERGILJUD OCH HITTA DIN PERSONLIGA ENERGIPUNKT
 -  SOLVEIG LØVHAUG
FÖREDRAG  Måndag 25 maj kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56 (se sista sidan)
Solveig har utvecklat en förmåga att känna in olika sakers frekvenser och översätta det till
ljud. Hon kommer att ta olika föremåls ljud (”sjunga” ljudet) och berätta lite om det.  Solveig
vill också lära ut hur man gör till de som kommer. Ta gärna med dig något som du önskar att
Solveig skall ta ljudet på.
Solveig berättar också om den Personliga energipunkt som finns i varje Hartmann-ruta och
som är en personlig healingpunkt. Alla får stå och känna på sin Personliga punkt och själv
registrera vad som sker. Solveig lär ut hur man hittar den så att man, oavsett var man befinner
sig, kan få healing från jorden. Solveig har ofta synts i norska vecko- och dagstidningar och i
radio och TV, senast i ”Norges herligste” där hon visade naturväsen, jordstrålning och
energiljud. Solveig talar norska. www.sisofa.com

GRUNDKURS I KINESIOLOGI
KURS  Lördag - söndag 30-31 maj.
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 30.

SKADLIGA STRÅLANDE MASTER
- WALTER HEBBEL OCH OLE KVAMSDAL
UTFLYKT  till Tullinge.  Måndag 1 juni kl. 1800

Walle och Ole berättar om telemaster, mobilmaster och kraftiga negativa
linjer från dem.  Linjerna kan vara sjukdomsframkallande om man får in
dem i huset och de är ofta obehagliga att vistas i, vilket kan ge bl a sömnproblem. Vi går runt
och mäter linjer med pekare, diskuterar och får information om hur man kan störa av dem,
dvs neutralisera det obehagliga. Vi går sedan inomhus, fikar (ta med själv) och diskuterar.
Föranmälan till 08-510 110 25, hemsidans blankett eller jc@vingar.se. Pris 100:-

UTFLYKT MED ÖVERNATTNING
Söndag - måndag 7-8 juni. Vi träffas söndag kl. 17.
Söndagskvällen är en speciell kväll. Det är fullmåne strax efter kl 20.
Så kvällen har förutsättningar att bli magisk!
Vi åker till Rösaring. Där gör vi en ceremoni, en trumresa i eldens sken och umgås.
Den som vill tar med sig tält och sover över till måndagen (naturcamping).
Vi hinner också studera labyrinten och en del andra energier som det finns gott om på detta
forntida ceremoniområde.  Ta själv med allt du behöver i mat- och sovväg.
Föranmälan till 08-510 110 25, hemsidans blankett eller jc@vingar.se. Pris 100:-

SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET  Torsdag - söndag 21-24 maj.
Årsmöte i Säter i Dalarna. Ett härligt tillfälle att få lära känna slagrutemän från hela Sverige!
4 dagar fyllda av föredrag, kurser, utflykter och trevlig samvaro med likasinnade.
Läs mer på hemsidan  www.slagruta.org

Som medlem i Svenska Slagruteförbundet får du SLAGRUTAN,
Sveriges enda slagrutetidning, 4 ggr/år.
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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

VÅR ANDLIGA NATUR   -  CARINA HULTQVIST
UTFLYKT på Djurgården.  Torsdag 11 juni kl. 1845

Vi gör en utflykt tillsammans i den ljusa försommarkvällen. Under vår
vandring stannar vi på utvalda platser där vi samtalar om och med
naturen. Vi prövar på att tala med träd, med djur, med devor och
kanske troll. Vi lär oss att kommunicera med stenar och med de fyra
elementen. Finns här något vi kan äta eller något som har medicinska
egenskaper? Behöver något omkring oss healing eller annan hjälp?
Vi samtalar också om människans påverkan på landskapet. Vi avslutar med en kort
solnedgångsritual innan var och en går hem till sitt. Tag med fika.
Föranmälan till 08-510 110 25, hemsidans blankett eller jc@vingar.se. Pris 100:-
Läs mer om Carinas aktiviteter:  http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se

MEDITATIONSKVÄLL  med  CARINA HULTQVIST
Fredag 12 juni kl. 1845. Föranmälan. Läs mer på sid 22.

NATURVÄSEN  -  EVA SVENSSON, PER-UNO FRANSSON
KURS  Lördag - söndag 13-14 juni
En kurs där vi lär oss om olika slags osynliga intelligenser och Eva och Per-Uno
berättar om sina erfarenheter av och samarbete med framför allt naturväsen i olika
former, både jättestora och pyttesmå. Andra dagen går vi ut i naturen till en plats där ett
områdesansvarigt naturväsen kontaktats i förväg. Där träffar vi många slags varelser och
känner på deras aura. Många på kursen brukar kunna börja en enkel kommunikation. Du kan
nog få med dig en naturväsen-följeslagare hem, ifall du önskar det. Läs mer på sid 29.

DINA TIDIGARE LIV  -  CARINA HULTQVIST
KURS Lördag - söndag 13-14 juni
Den här kursen är avsedd för de som vet att de levt tidigare liv, och vill veta mer samt för
de som inte har en aning, men vill veta.
Varje kursdeltagare kommer att få testa om de kan minnas några av sina tidigare liv, och får
träning i hur de ska gå tillväga för att minnas ett eller flera liv som haft stor betydelse för dem.
Det är bra, men inte nödvändigt, om du tidigare gått kurserna under våren i Atlantisk
meditation och/eller Regression. För alla tre kurserna gäller att du gärna får ta med
inspelningsapparat och spela in dina regressioner. Mer kursinfo finns på sid 21.
Läs mer om Carinas aktiviteter:  http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se

sid 10
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HÖSTEN 2009:

UTFLYKT TILL SEXKANTFÖNSTER OCH MEDELTIDA MARKNAD
Söndag 23 augusti  kl.11
Sexkantfönster är speciella energier med märkliga egenskaper som Channie West
och Arne Groth berättat om. Dels kan man själv få hjälp med att använda fönstren
till olika saker när man står i dem, t ex healing, kontakt med väsen, auraseende
och 61 andra saker.  Dels är en del av dem landningsplatser och körvägar för
UFOn. Under dagen besöker vi sexkantfönster, mäter deras utseende och testar
egenskaper, bl a känner vi hur energierna rör sig i dem så att man står och gungar
av det. Vi passar också på att besöka helgens medeltida marknad i Täby Kyrkby.
Pris 100:-. Ta med fika.
Föranmälan till 08-510 110 25, hemsidans blankett eller jc@vingar.se.

SMÄRTA - ARTRIT, ARTROS, INFLAMMATIONER, FIBROMYALGI
-  BIRGITTA KLEMO
FÖREDRAG  Måndag 24 augusti kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56 (se sista sidan)
Birgitta är en av Sveriges erkänt duktigaste alternativa terapeuter inom Alternativ medicin.
Hon har arbetat i mer än 40 år och hjälpt många tusen människor.
Birgitta har med framgång behandlat sådant som många andra terapeuter har svårigheter med,
t ex sköldkörteln, bukspottkörteln, ögon och barnlöshet.
Ikväll tar hon upp ämnet Smärta och talar om diverse sjukdomstillstånd och vad man kan
göra åt dem med alternativ medicin.
Birgitta har en stor och exakt kunskap som hon delar med sig av under kvällen genom
mängder av tips. Birgitta är snabb, exakt och lätt att lyssna på. Hon ger omgående svar på
alla möjliga hälsofrågor.
Kom och lyssna på föredraget om du är intresserad av hälsa. Du lär inte ångra dig!

Birgitta har nu börjat dra ner på sina terapeutbehandlingar och vill istället dela med sig av sin
enorma kunskap genom att hålla fler föredrag och Utbildningar i Alternativ medicin.
Den första Utbildningen började i hösten 2008 och innefattar en helg per månad i 7 månader.
Deltagarna ger Birgitta enorma och nästan extatiska lovord för allt de får lära sig på kursen.
Vi har aldrig sett en sådan respons förut av så många deltagare på någon kurs!
Nästa Utbildningsomgång börjar 24-25 oktober.
Läs mer på sid 19 och  http://birgittaklemo.jordstralningscentrum.se

ATLANTIS  -  CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG  Torsdag  27 augusti. kl. 1845 , Kammakarg 56
En hel del människor säger sig ha levt tidigare liv på Atlantis.
Carina minns mer eller mindre tydligt delar av tre liv därifrån - sannolikt sina egna, men det är
ju även möjligt att man kan snappa upp andras minnen. Carina kommer här att berätta om
dessa tre liv. Det ena är som kvinnlig forskare och kristallhealer. Det andra är om hur det var
att vara präst under de allra sista dagarna på Atlantis utan att kunna göra något för att stoppa
katastrofen, bara se på. Det tredje livet, som antagligen inträffade före de andra, var det mest
märkliga, och det som fick störst konsekvenser…



HÄXKONSTER  -  CARINA HULTQVIST
KURS  Lördag - söndag 29-30 augusti
Vad gör egentligen en häxa? Jo, hon eller han lever i och med naturen, påverkas av den och
påverkar den, har kunskap om svampar, blommor och örter till helande, tror på gudinnan,
lever med i årstidernas växlingar, kan namnen på alla växter och fåglar i sin närhet och kan
ofta tala med dem, gör ritualer ute på heliga platser, praktiserar lite naturmagi, spår i väder,
och är en god varelse som försöker hjälpa naturen…
Lite av det här får du lära dig på kursen. Mer kursinfo finns på sid 21.
Läs mer om Carinas aktiviteter:  http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se

JORDEN OCH MÄNSKLIGHETEN I DEN NYA TIDEN  -  MARINA MUNK
FÖREDRAG  Måndag 31 augusti kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56 (se sista sidan)
Marina Munk är en klärvoajant internationellt känd ljusabetare som arbetar bokstavligen i hela
världen. Hon arbetar med både människor och platser runtom på jorden på mycket hög
andlig nivå.
Hennes uppgift sedan lång tid är bl a att uppväcka människors högre medvetandekanaler.
Samtidigt utgår hon från vardagens behov. Bl a har hon en längre tid arbetat med ett eget
regnskogsprojekt i Amazonas djungler. Marina har ett mycket tätt samarbete med sina guider
och kanaliserar det mesta i sina föredrag och kurser.
Det har skrivits flera böcker med/om Marina Munk, t. ex. Glädjens tid och Det stora
uppdraget, där jordens och människans utveckling är i centrum. Böckernas energi har enligt
många läsare förändrat deras liv och att bara hålla i en bok kan ge utvecklande energi.
Marina återkommer också med föredrag och kurs nästa år.

GRATIS INFORMATIONSKVÄLL
Onsdag 2 september kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56 (Vägbeskrivning på sista sidan)
Information för nybörjare om jordstrålning, slagruta, pekare, pendel och om de osynliga
världarna och våra s.k. övernaturliga förmågor. Kom och lyssna när vi går igenom grunderna!
Kan man bli sjuk av jordstrålning? Kan man ta bort currykryss? Vad kan man mer göra med
slagruta? Auror och chakror. Vilka outnyttjade förmågor har vi? Massor, se bara program-
och kurstexterna! Du får även prova på att gå med slagruta eller pekare och söka efter
currylinjer, samt se hur illa just du reagerar på dem.
Tipsa och ta gärna med intresserade vänner till denna gratiskväll.

Vill du deltaga i meditationskvällar en gång per månad under hösten?
Om du är intresserad av att meditera i grupp är du välkommen till

Jordstrålningscentrum på fredagskvällar en gång per månad.
Carina kommer då att leda en gemensam meditation.

MEDITATIONSKVÄLL  -  CARINA HULTQVIST
Fredag 28 augusti. Föranmälan. Läs mer på 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 & MINUS-
balanserare,  minskar
strålningskänslighet från
mobiltelefon. Placeras
innanför batteriet eller på
baksidan av batteriet.
150:-
Allroundplatta, lite starkare
för t ex datorer. 170:-sid 12
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CHANNIE WEST -  NET 1-3  -  NEW EARTH TEACHER
KURS  Söndag 6 september
Channie förmedlar insikter och förståelse av den Nya Jorden. Hur man kan jobba med den
Nya Jordens energi härifrån. Hur man kan se den Nya Jorden. Hur man kan se och stödja
Moder Jord i hennes utvecklingsprocess. Hur man aktiverar hjärnan och de nya chakrorna.
Hur man jobbar med mineraler för att aktivera portar på jorden. Gruppinitiering görs.
Kursen är mer praktiskt inriktad än föredragen och ger medverkan i förloppet så att du
därmed blir mer delaktig.  Många sidor skrivet kursmaterial ingår.
Channie kommer nästa år att undervisa i resterande 3 delar av NET (del 4-6, 7-9 samt 10).
Efter kursen så kan du själv undervisa i ämnet. Mer kursinfo finns på sid 25.

RÄTT SYRA-BAS-BALANS
  -  EN ABSOLUT GRUNDFÖRUTSÄTTNING FÖR HÄLSA  -  STEVEN ACUFF
FÖREDRAG  Måndag 7 september kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
En försurad kropp kan få diverse sjukdomar. Steven reder ikväll bl a ut begreppen:
Hur kan man bedöma vilket pH-värde man har, kan man lita på syra-bas-tabeller av matvaror,
hur bör man äta för att bibehålla rätt pH, är säd och ris verkligen syra-bildande?
Steven Acuff är internationell kostrådgivare och föredragshållare. Han reser runt hela världen
och håller föredrag och kurser om mat och hälsa. Han anses som en mycket kunnig
föregångare på området.

ATLANTISK HEALING  -  CARINA HULTQVIST
KURS i 2 delar  Lördag - söndag 12-13 september samt 3-4 oktober.
Direkt från gudinnan Isis har den här urgamla healingtekniken kommit, kanaliserad under ett
par dagar till två otåliga healers som ville lära sig mer och bättre metoder än de redan
behärskade. Den här tekniken praktiserades enligt Isis redan på Atlantis, och senare i det
gamla Egypten.  I kursen lär du dig manuellt att återställa felaktiga frekvenser eller
vibrationsmönster i celler, organ, chakras eller auradelar som är sjuka eller skadade eller
fungerar dåligt. Mer kursinfo finns på sid 21.
Läs mer om Carinas aktiviteter:
http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se

SPÅDOMAR OCH SPÅDOMSMETODER
-  CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG  Måndag 14 september kl. 1845 , Kammakarg. 56
Föredraget inleds med en kort historisk översikt över siarkonstens
historia. Oraklet i Delfi, Nostradamus och andra siare och deras profetiska förutsägelser
diskuteras helt kort. Vilka metoder använde de? Hur tillförlitliga var de? Vad kan man sia eller
spå om? Vädret, politik, katastrofer, val, en persons framtid, ekonomin, jordens framtid?
Carina tar upp olika tekniker för att se in i framtiden: astrologi, tarotkort, I Ching, runor,
kaffesump, att spå i händer, kristallkula, abborrfjäll, drömmar, profetiska förutsägelser,
orakelsvar och mycket annat.
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SILVA ULTRA MIND  -  JAN-ÅKE BJÖRCK
FÖREDRAG  Onsdag 16 september kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56
José Silva var en föregångare som under mer än 30 års forskning utvecklade ett system för
mental träning, som idag används av mer än 12 miljoner människor över hela världen. Många
elitidrottsmän och andra använder numera metoden för att förbättra sina resultat och på
många sätt få ett bättre och behagligare liv.
Genom denna metod kan man: utveckla sin intuition, öka sin kreativitet / mentala kapacitet,
förbättra sin hälsa, bli en bättre problemlösare, förbättra sina relationer, utveckla din ESP
förmåga (extra sensorisk perception), lära sig total avslappning / minska stress, finna sin
livsuppgift, leva ett meningsfullt och harmoniskt liv, skapa en bättre och mer kärleksfull värld.
Jan-Åke är Silva Ultra Mind instruktör och har en bakgrund inom internationellt affärsliv.
Jan-Åke återkommer med kurs i Silva Ultra Mind 17-18 oktober. Se sid 29.

NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL
KURS  Fredag kväll - söndag 18-20 september
Med vår innehållsrika nybörjarkurs får du ordentliga och roliga grundkunskaper för att själv
fortsätta att utforska den osynliga världen. Mer kursinfo finns på sid 24.

MED TANKENS KRAFT OCH GUIDERNAS HJÄLP  -  EVA SVENSSON
KURS  Lördag - söndag 19-20 september
Vill 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 8 år och har därför gedigen
erfarenhet av ämnet. Läs mer om kursen på sidan 28.

NÄRA DÖDEN UPPLEVELSEN  -  GÖRAN GRIP
FÖREDRAG  Måndag 21 september kl. 1845, Kammakarg 56
Många människor som nästan dör har märkliga upplevelser i dödens närhet
- de har en nära-dödenupplevelse. De tycker att de lämnar sin kropp och
betraktar den utifrån och trots att syn och hörsel bevisligen är utsläckta tycker de sig bli
vittnen till sin egen återupplivning. Deras upplevelse visar sig stämma med vad som verkligen
inträffar. De far genom en tunnel och kommer till en värld av ljus som är fylld av frid och
stillhet och lycka. Där möter de döda anhöriga som stått dem nära i livet. De möter en
ljusvarelse och går tillsammans med honom igenom hela sitt liv. Efteråt slutar de vara rädda
för döden och påbörjar en mycket positiv personlig utveckling. Läs mer på hemsidan.

MEDITATIONSKVÄLL  -   CARINA HULTQVIST
Fredag 25 september. Föranmälan. Läs mer på sid 22.
Vill du deltaga i meditationskvällar en gång per månad under hösten?

CHANNIE WEST  -   DEN NYA MÄNNISKAN
- Hur kan du utveckla dig andligt på bästa sätt
FÖREDRAG  Måndag 28 september kl. 1845 Lokal: Kammakarg 56 (se sista sidan)
Channie berättar vidare om framtiden och fokuserar ikväll på hur vi själva kan förbereda oss,
t. ex. Hur du öppnar ditt sinne för att attrahera universell kunskap. Hur du själv tar ner
information. Början till den högre andligheten och visdomen. Du får med dig hem några sidor
skriven information om övningar att göra hemma.  Risk för fullsatt, så kom i tid!
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MENTAL KINESIOLOGI
KURS  Fredag kväll - söndag 2-4 oktober
Kontakta ditt kloka och kunniga undermedvetna med frågor och få svar genom muskeltest!
Du kan med mental kinesiologi få information från ditt inre om hälsan, uppleva tidigare liv,
göra hälso-behandlingar, minska problem m.m. Mer kursinfo finns på sid 30.

DET HEDNISKA ÅRET  -  CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG  Måndag 5 oktober kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Hur delade man in året innan Sverige och övriga Europa kristnades? Carina berättar om hur
man firade sommar- och vintersolstånd, höst- och vårdagjämning, skördefester och
fruktbarhetsriter, sol- och månritualer. Hon berättar om naturväsen, gastar, förfädersandar
och kontakten med dem. Vad hände när kristendomen kom? Försvann alltsammans, eller
finns det något kvar? Vad t. ex. i vårt jul-, påsk- och midsommarfirande är fortfarande
hedniskt? Läs mer om Carinas aktiviteter:  http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se

NAVAJO-INDIANERNA - URÅLDRIG ANDLIG TRADITION
I DAGENS VÄRLD  -  JÖRGEN I ERIKSSON
FÖREDRAG  Torsdag 8 oktober kl. 1845   Lokal: Kammakarg 56
Navajo-indianerna lever i ett väldigt reservat i delstaterna Arizona,
New Mexico och Utah i sydvästra USA. Under den moderna ytan
bevarar detta folk uråldriga andliga traditioner och ceremonier som styr deras handlande även
i dagens moderna värld där de kämpar mot effekterna av en långvarig amerikansk
kolonisation och effekterna av uran- och kolbrytning. Kärnan är en filosofi om att leva i
harmoni och balans med Moder Jord, att tänka och vandra i skönhet och finna ett långsiktigt
hållbart sätt att leva på jorden. En filosofi som känns allt viktigare att bevara i dagens värld.
Jörgen I Eriksson är journalist och författare. Han har skrivit en rad böcker om samisk och
nordisk shamanism. Han har gjort ett flertal resor i navajo-indianernas områden, vilket
resulterade i en bok.  www.norrshaman.net

MÄSSA: Sveriges största ALTERNATIVMÄSSA:  INRE HARMONI
Lördag - söndag 10-11 oktober kl. 10 00  – 18 00.
Mässa för kropp och själ i Idrottshallen i Solna. (OBS! NY PLATS!)  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 din
mobiltelefon, vilket är individuellt. På vår hemsida finns länk till arrangören.
www.harmoniexpo.com

ATT BEHANDLA CANCER MED ALTERNATIVA METODER
 -  DAN UHRBOM
FÖREDRAG  Måndag 12 oktober  kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Måste man få cancer? Nej, det går att förebygga. Cancer är en snabbt växande dödsorsak.
Fysiska och psykiska orsaker till cancer.  Vilka alternativa botemedel och terapier finns det?
Vilka terapier har gett bästa resultat? Dan Uhrbom redovisar alternativ forskning och
alternativa terapier, talar om näring, miljö och psykets avgörande roll för cancer.
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PSYKOMETRI   -  ANN-KRISTIN NILSSON
UTBILDNING  i 3 helger med kursstart 17-18 oktober
På TV får vi ofta se hur medium arbetar med att ta kontakt med döda och berättar om dem
genom att hålla i ett fotografi eller något som tillhört dem.
På kursen får du öva upp dina egna förmågor inom detta område. Du får lära dig att kunna
känna in och berätta om personligheten hos olika människor genom att hålla i olika föremål
eller ett fotografi. Du får träna på att ta kontakt med döda, dels för att tala med dem och dels
för att kunna förmedla information från dem.
Ann-Kristin är femte generationen i en medial familj. Hon arbetar som medium och åker runt i
Norden och håller föredrag och kurser i medialitet, intuition, psykometri och intuitiv målning.
Läs mer på sid 27.

SILVA ULTRA MIND   -   JAN-ÅKE BJÖRCK
KURS  Lördag-söndag 17-18 oktober
Jose Silva var en föregångare som efter mer än 30 års forskning utvecklade
ett system för mental träning, som idag används av mer än 12 miljoner
människor över hela världen. Många elitidrottsmän och andra använder
numera metoden för att förbättra sina resultat och på många sätt få ett bättre och behagligare
liv genom ökad intuition, kreativitet och hälsa.
Jan-Åke är Silva Ultra Mind instruktör och har en bakgrund inom internationellt affärsliv.
Mer kursinfo finns på sid 29.

TANKEFÄLTSTERAPI (TFT)  -  HÅKAN WIKLUND
FÖREDRAG  Måndag 19 oktober kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Håkan Wiklund kommer under kvällen att visa och berätta om TFT, som är en förbluffande
effektiv behandlingsmetod och ett utmärkt verktyg att ha med sig resten av
livet då något oförutsett inträffar.
Genom att stimulera vissa av kroppens meridianpunkter genom att knacka på dem och
samtidigt fokusera på problem, så går det att komma åt känslomässiga obehag. Ibland
transformeras det inom loppet av några minuter. Ibland tar det naturligtvis längre tid.
Du kommer efter den här kvällen veta exakt hur du själv kan få bort ”enklare” saker som
huvudvärk, fobier, muskelvärk, osv. Depressioner, trauma, incest osv kan också behandlas
med TFT men behöver oftast mer tid.  http://tftsverige.se

HÄLSA OCH DET NYA SAMHÄLLET  -  TOMMY WIBERG
FÖREDRAG  Onsdag 21 oktober kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Tommy kritiserar och belyser vårt samhälles avarter, som ofta sker p.g.a. krav på ekonomisk
vinning, t ex miljöförstöring, läkemedelsbiverkningar, energimonopol, fastighetskriser. Han
visar på hur ett samhälle, som har som mål att värna om allt liv på jorden och jorden själv,
skulle kunna fungera och hur det skulle leda till att vårt naturliga tillstånd av kärlek skulle
kunna få råda.
För hälsan har Tommy under ett antal år utvecklat ett ”reningsprogram”. Efter att ha
analyserat organens tillstånd med pekare (parasiter, tungmetaller, bakterier, läkemedelsrester
m.m.) har han effektiva alternativa behandlingar mot detta, t ex genom tillskott och genom
behandling med exakta frekvenser som direkt kan döda/neutralisera  bakterier, borrelia,
tungmetaller m.m.). Han visar också en enkel och effektiv metod mot känslomässiga
blockeringar, hur de kan neutraliseras. Själv blev Tommy av med sin diabetes på 6 veckor.
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MEDITATIONSKVÄLL  -  CARINA HULTQVIST
Fredag 23 oktober. Föranmälan. Läs mer på sid 22.

UTBILDNING I ALTERNATIV MEDICIN  -  BIRGITTA KLEMO
UTBILDNINGS-START Lördag - söndag 24-25 oktober   (Del 1 av 7)
En av Sveriges erkänt skickligaste terapeuter, som arbetar med alternativ medicin sedan 43 år,
har bestämt sig för att dela med sig av hela sin kunskap under 7 helger och
2 uppföljningshelger! Birgitta lyckas ofta med sådant som andra terapeuter har problem med,
t ex sköldkörtel, bukspottkörtel, ögonsjukdomar, barnlöshet. Du får exakt handledning om
preparat, doseringar och andra åtgärder för mängder av åkommor och sjukdomar.
Utbildningen är en verklig guldgruva för alla som vill lära sig alternativ medicin och också för
de terapeuter som vill bli skickligare och därmed kunna hjälpa många fler patienter att bli
friska! Deltagarna ger Birgitta nästan extatiska lovord för allt de får lära sig på kursen.
Vi har aldrig sett en sådan respons förut av så många deltagare på någon kurs!
Läs mer på sidan 19 och på hemsidan http://birgittaklemo.jordstralningscentrum.se
Se/hör henne berätta om utbildningen på www.youtube.com  Sök ”Birgitta Klemo”.

ALTERNATIVMEDICIN FÖR HUND OCH KATT  -  ANGELA ORSUCCI
FÖREDRAG  Måndag 26 oktober kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Under kvällen får du tips om huskurer och egenbehandlingar för sådana fysiska och psykiska
problem som våra hundar och katter ofta har. Angela berättar bl a om hur man kan åtgärda
fästingar, mage/tarm, halsont, hudproblem och skotträdsla. Hon talar också om vad djuren
bör äta för att vara fortsatt friska och vilka som är bra och dåliga foder på marknaden.
Möjlighet att ställa frågor.
Angela är professionell djurtolk och har medverkat ett flertal gånger i TV, radio och olika
tidningar. Hon arbetar även med bachdroppar för att ändra problemdjurs beteenden, samt
behandlar djuren med kiropraktik, frekvensmedicin och laser. www.awoc.nu

SPÅDOMSKONSTER  -  CARINA HULTQVIST
KURS  Lördag - söndag 31 oktober - 1 november
Om du var med på föredraget den 14 september, kanske du blev
sugen på att lära dig mer om att spå!
Nu har du chansen. Du får under kursen börja träna intuition, telepati och tankeläsning för att
träna upp din förmåga att bli synsk.
Du får första dagen lära dig diverse folkliga spådomskonster: skrock, tydor, drömmar och
orakel, att spå i kaffesump, spå väder, spå i handen, etc. Andra dagen får du lära dig att spå i
tarotkort, runor, I Ching och kristaller. Astrologi och numerologi är två omfattande och
självständiga metoder för att säga något om framtiden, så kurstiden räcker inte till för dessa,
men vi hinner nosa på dem också. Läs mer om kursen på sid 22.
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Mars
21/3 ATLANTISK MEDITATION - Carina Hultqvist (sid 20)
April
4-5/4 RENSA BORT DÅLIGA ENERGIER I BOSTÄDER (4 helger) - Åke Pihlgren   (sid 27)
8-13/4 REINKARNATIONSTERAPEUT (utbildning) - Ylva Cronstedt  (sid 31)
14/4 KIRLIANFOTOGRAFERING - Tord Lyseving (Sid 25)
17-19/4 NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL  (sid 24)
18-19/4 HEALINGMETODER - Carina Hultqvist  (sid 20)
24-26/4 FORTSÄTTNINGSKURS I SLAGRUTA  -  (sid 24)
25-26/4 VÄGEN TILL ETT FRISKARE LIV - Johnny Grimståhl  (sid 31)
Maj
1-3/5 INTUITIV MÅLNING  (3 dagar) -  Ann-Kristin Nilsson  (sid 26)
16-17/5 REGRESSION - Carina Hultqvist  (sid 20)
30-31/5       GRUNDKURS I KINESIOLOGI -  Eva Svensson  (sid 30)
Juni
13-14/6 NATURVÄSEN - Eva Svensson, Per-Uno Fransson (sid 29)
13-14/6 DINA TIDIGARE LIV - Carina Hultqvist  (sid 21)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 H Ö S T E N  2009      t.o.m. 31 oktober                    .
Augusti
29-30/8 HÄXKONSTER  -  Carina Hultqvist  (sid 21)
September
6/9 NEW EARTH TEACHER -  Channie West  (sid 25)
12-13/9 ATLANTISK HEALING (2 helgers utbildning) - Carina Hultqvist  (sid 21)
18-20/9 NYBÖRJARKURS I SLAGRUTA OCH PENDEL  (sid 24)
19-20/9       MED TANKENS KRAFT  -  Eva Svensson  (sid 18)
Oktober
2-4/10         MENTAL KINESIOLOGI  -  Eva Svensson  (sid 30)
17-18/10 PSYKOMETRI (3 helgers utbildning) - Ann-Kristin Nilsson  (sid 27)
17-18/10 SILVA ULTRA MIND  -  Jan-Åke Björck (sid 29)
24-25/10 UTBILDNING I ALTERNATIV MEDICIN (7 helger) - Birgitta Klemo
                     (se sid 19 och http://birgittaklemo.jordstralningscentrum.se )
31/10-1/11 SPÅDOMSKONSTER  -  Carina Hultqvist  (sid 22)
Nedan exempel på fler, men ej samtliga, kurser under hösten:
November
7-8/11         UPPTÄCK DINA DOLDA OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR  -  Eva Svensson  (sid 32)
13-15/11 IRISDIAGNOSTIK - Jan Bohman/Regnbågscentret  (sid 23)
20-22/11 MEDICINSK QI-GONG - NEI YANG GONG - Ann-Kristin Nilsson  (sid 26)
December
5-6/12 TECKEN OCH SYMBOLER - Carina Hultqvist  (sid 22)

KURSERNA I SAMMANDRAG
V Å R E N  2009

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!
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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 43 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 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    2009:  24-25/10 Grunder för hälsa. Vad övrigt bör man kontrollera, t ex jordstrålning och

            elstrålning.  Birgittas diagnosmetoder: -  ansiktsdiagnostik -  pendling
-  intuitionens medverkan -  diagnos med frekvensmaskin

2 21-22/11    Organ och organstörningar. Symtom från olika organ.
Genomgång av vanliga skolmediciner. Immunförsvaret m.m.

3    2010:   23-24/1 Behandlingsmetoder för att avlasta utrensningsorganen
(lever, njure, tarm, lymfa)

4 27-28/2 Vitamin- och mineralterapi. Kostråd. Praktikfall
5 27-28/3 Sjukdomar, hälsoproblem och deras behandlingar. T ex sköldkörtel,

bukspottkörtel och övriga körtlar. Barnlöshet. Ögonsjukdomar. Praktikfall.
6 24-25/4 -”-
7 22-23/5 -”-
Upp-      1 21-22/8 Tre respektive sex månader efter sista kurstillfället ger Birgitta två separata
följning  2 13-14/11 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:
KURSDOKUMENTATION:

KOSTNAD:

Lördag 10 – 17. Söndag 9 – 16.
Föregående kurs skrevs ut ordagrant och utgör nu kursdokumentation,
som kostar 150:-/helg. Möjlighet till diplom.
16.800:- för sju helgers utbildning. Förskottsbetalning 15.800:-.
2 uppföljningshelger á 2.400:- för de som önskar.

                   Mer info: http:// birgittaklemo.jordstralningscentrum.se
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     AKTIVITETER MED CARINA HULTQVIST
Carina kommer under 4 år framöver ge många föredrag och kurser i esoterik.
Carina kommer också att leda en meditationsgrupp på fredagskvällar. Tillsammans blir det
en kraftfull utbildning på området. Självklart kan du närvara vid enstaka föredrag och kurser.

Föredragen är på Kammakarg. 56. Kl 18:45. Pris 100:-.
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.

ATLANTISK MEDITATION  KURS  Lördag 21 mars
I kursen går vi tillbaka i tiden och tittar på speciella händelser i dina tidigare liv – dina
födelser, dina kärlekar, dina yrken, m.m. Den atlantiska meditationen är en urgammal metod
för ökad självkännedom. Du lär dig bland annat vem du är och vem du har varit, dina styrkor
och svagheter, vilka du har oavslutade relationer med och vad du har kvar att göra i detta liv
eller följande. Atlantisk meditation handlar också om dina relationer till naturen, till mineral,
växter, djur och elementen. Den här speciella meditationsmetoden är en genväg till
självhypnos och fungerar oftast lika bra som traditionell hypnos. Inga förkunskaper krävs.
Den här kursen är en av tre kurser som hänger ihop: de övriga ges 16-17 maj och 13-14 juni.
Den första av dessa kurser ger dig glimtar av tidigare liv, och väcker säkert ditt intresse att
veta mer om vem du är och har varit. Den andra ger dig metoden och tekniken att gå tillbaka i
tiden på ett tryggt och säkert sätt, och i den tredje utforskar du ett eller flera tidigare liv.
Efter dessa tre kurser bör du vara kapabel att göra regressioner helt på egen hand.

En översiktskurs i HEALINGMETODER  KURS 18-19 april
Vi går igenom vad healing är och hur healing går till. Olika sorters healing och deras effekter.
Healing med respektive utan symboler. Handpåläggning och healing ute i aurafältet. Vi går
också igenom hur kroppens energifält ser ut och fungerar, och hur kroppar tar in och
cirkulerar energi. Under kursen får deltagarna prova på olika tekniker, som t.ex reiki,
sekhemhealing, änglahealing, atlantisk healing, chakrabalansering, aurarening, hand-
påläggning, avståndshealing, healing med stenar, helande med tankekraft, grupphealing, m.m.
Kursdeltagarna får träna varje moment på varandra, och prova på att ge healing till sig själva.

REGRESSION  KURS  Lördag-söndag 16-17 maj
Tillbaka till barndomen eller tidigare liv? Regression är samlingsbegreppet för att gå tillbaka
till barndomen eller till ett annat liv, antingen det ligger bakåt i tiden, framåt, eller i en parallell
tillvaro. I denna kurs lär vi oss hur man gör det på ett tryggt sätt, antingen på egen hand eller
tillsammans med någon annan. Vi går igenom olika tekniker för att slappna av och komma
in i ett förändrat medvetandetillstånd. Kursen tar också upp de problem man kan råka ut för,
samt hur man löser dem.
Kursen vänder sig framför allt till dem som aldrig gjort någon regression förut och som inte
har några förkunskaper, men den passar även för den som vill bättra på sin teknik att gå i
trans eller vill lära sig nya sätt att ta sig till andra dimensioner och liv.
Kan med fördel kombineras med kurserna 21mars och 13-14 juni.

F=föredrag K=kurs

19/3 F Karma och den fria viljan
21/3 K Atlantisk meditation
16/4 F Liv, död och reinkarnation
18-19/4 K  En översiktskurs i Healingmetoder
16-17/5  K Regression
18/5 F Mina möten med utomjordingar
11/6 UTFLYKT Vår andliga natur
13-14/6 K Dina tidigare liv

27/8 F Atlantis
29-30/8 K Häxkonster
12-13/9  K Atlantisk healing - 1
14/9  F Spådomar och spådomsmetoder
3-4/10  K Atlantisk healing - 2
5/10  F Det hedniska året
31/10-1/11  K Spådomskonster
2/11 F Fullmåneceremoni
3/12 F Tarot
5-6/12 F Tecken och symboler
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   ... CARINA HULTQVIST  ...forts...
DINA TIDIGARE LIV  KURS  Lördag - söndag 13-14 juni
Den här kursen är avsedd för de som vet att de levt tidigare liv, men vill veta mer och de som
inte har en aning, men vill veta. Varje kursdeltagare kommer att få testa om de kan minnas
några av sina tidigare liv, och får träning i hur de ska gå tillväga för att minnas ett eller flera liv
som haft stor betydelse för dem.
Kursen vill hjälpa varje deltagare att se sina viktigaste inkarnationer och det eventuella mönster
som de tillsammans skapar. Kursen inleds med en kort introduktion i regressionsteknik för
den som är nybörjare, men huvudvikten ligger på deltagarnas olika inkarnationsupplevelser.
Det är bra, men inte nödvändigt, om du tidigare gått kurserna under våren i atlantisk
meditation och/eller regression. Spela gärna in dina regressioner från dessa tre kurser.

HÄXKONSTER  KURS  Lördag - söndag 29-30 augusti
Vad gör egentligen en häxa? Jo, hon eller han lever i och med naturen, påverkas
av den och påverkar den, har kunskap om svampar, blommor och örter
till helande, tror på gudinnan, lever med i årstidernas växlingar, kan
namnen på alla växter och fåglar i sin närhet och kan ofta tala med dem,
gör ritualer ute på heliga platser, praktiserar lite naturmagi, spår i väder,
och är en god varelse som försöker hjälpa naturen…
Lite av det här får du lära dig på kursen.

ATLANTISK HEALING - 1  KURS  Lördag - söndag 12-13 sept.
Direkt från gudinnan Isis har den här urgamla healingtekniken kommit, kanaliserad under ett
par dagar till två otåliga healers som ville lära sig mer och bättre metoder än de redan
behärskade. Den här tekniken praktiserades enligt Isis redan på Atlantis, och senare i det
gamla Egypten. Metoden innehåller en del knepiga moment som kan ta lite tid att lära sig, men
när man väl behärskar den blir resultatet bättre än med de flesta andra metoder. I kursen lär
du dig manuellt att återställa felaktiga frekvenser eller vibrationsmönster i celler, organ,
chakras eller auradelar som är sjuka eller skadade eller fungerar dåligt.
Ur kursinnehållet: Frekvenser och vibrationsmönster. Människan och miljön. Kostens
betydelse. Tankar, ord och känslor. Atlantiska tekniker. Förändring av vibrationsmönster.
Färg-ton-strukturen hos våra olika kroppar. Förstärkning av energifält. Det kosmiska ägget.
Praktiska övningar. Historik och bakgrund. Kurskompendium ingår givetvis.

ATLANTISK HEALING - 2  KURS  Lör - sön 3-4 oktober
Första kursdagen repeterar vi vad vi lärde oss i förra kursen, och därefter tränar vi våra
sinnen så att vi verkligen kan avgöra om patienten vibrerar exakt i samklang med sitt formfält
eller inte, samt hur vi ska åtgärda större eller mindre avvikelser. Vi lär oss vad som är våra
starka och svaga sidor som healers och vilka delar av tekniken vi ska tillämpa beroende på
våra personliga förmågor. Andra dagen ägnas helt och hållet åt initieringsprocessen, som är
nödvändig för att vi ska kunna förstå och tillämpa de atlantiska healingmysterierna.
Kursdeltagarna för varsin initiering, och får också lära sig att initiera andra med samma
metod. Ur innehållet: Snabbrepetition av frekvenserna. Historik. Initieringsprocessen. Isis-
meditation. Visualiseringsövningar. Mycket praktik. Kompendium ingår.



sid 22

... CARINA HULTQVIST  ...forts...

SPÅDOMSKONSTER  KURS  Lör-sön 31 oktober - 1 november
Om du var med på föredraget den 14 september, kanske du blev sugen på att lära dig mer
om att spå! Nu har du chansen. Du får under kursen träna intuition, telepati och tankeläsning
för att träna upp din förmåga att bli synsk. Du får första dagen lära dig diverse folkliga
spådomskonster: skrock, tydor, drömmar och orakel, att spå i kaffesump, spå väder, spå i
handen, etc. Andra dagen får du lära dig att spå i tarotkort, runor, I Ching och kristaller.
Astrologi och numerologi är två omfattande och självständiga metoder för att säga något om
framtiden, så kurstiden räcker inte till för dessa, men vi hinner nosa på dem också.

TECKEN OCH SYMBOLER  KURS  Lör - sön  5-6 december
 Visst vore det praktiskt att kunna göra en magisk symbol över din bil, och vips! Så är den
osynlig för lapplisan, tjuvarna och polisen. Och nog vore det bra att veta vilken healing-
symbol som är mest verksam om någon är sjuk. Den där beskyddande cirkeln som dras i ett
rum, kan vem som helst lära sig att göra den?
Carina lär ut tecken och symboler av många slag, hämtade från magin och häxkonsten, från
healingmetoder, kabbala och tarot, från runalfabetet, oghamskriften och trädalfabetet och
många andra områden. Du får lära dig varje tecken eller symbol, hur den ser ut, hur den görs
och vad den är bra för. I kursen ingår också en hel del ord som sägs i samband med att man
tecknar symbolen, och det får du också lära dig.
Det är en helt unik kurs, som sammanställer och offentliggör symboler från många grenar av
den esoteriska traditionen. De flesta av symbolerna är nyttiga, andra är spännande att känna
till, men de flesta är egentligen livsviktiga att kunna och att använda rätt i besvärliga
situationer.

MEDITATIONSKVÄLLAR
med CARINA HULTQVIST

 Om du är intresserad av att meditera i grupp är du välkommen på fredagskvällar en gång per
månad. Carina leder då 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. Betala på plats.
Datum:  20/3, 17/4, 15/5, 12/6, 28/8, 25/9, 23/10, 20/11, 18/12.
Anmälan/avanmälan sker till jc@vingar.se eller telefon 08 - 510 110 25.
Anmäl dig i förskott (för alla gånger på en termin). Avanmälan skall ske senast en vecka före
nästa tillfälle, annars blir du betalningsskyldig för den kvällen. Det går också, i mån av plats,
att anmäla sig till en enstaka gång.

MER INFO om CARINA HULTQVIST:
http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se



Irisdiagnostik lämpar sig såväl för terapeuter som privatpersoner som vill ha ett redskap för
att snabbt och konkret kunna utröna vad det är som belastar hälsan.
Iris-sklera-diagnostik är en av de mest träffsäkra diagnosmetoderna man kan finna.

Du ser helheten av personens hälsa först, både genetiskt och hur den är just nu. Därefter kan
du gå in och närstudera detaljer som hur enskilda organ mår, immunsystemet, närvaro av
främmande ämnen, kroppsliga skador, tarmens hälsa, tarmfickor, försvagningar,
nervförsörjning, cellstrukturen m.m. Du kan även se samspelet mellan olika organ och vari
orsaken till personens hälsoproblem finns.

Utifrån detta kan man sedan anpassa behandlingsåtgärder så att de exakt stämmer överens
med personens förmåga till att återskapa hälsa. Med hjälp av en ny irisdiagnostik kan man
sedan följa upp behandlingen och lätt se om den har gett resultat på djupet och inte bara gett
en symtomlindring.

På kursen kommer du få en mängd praktisk information om behandlingsåtgärder för de olika
hälsoproblemen man kan finna i ögat. Du får med dig hem helt nya kunskaper som du kan
använda själv eller delge klienten vad gäller behandling, dietförändringar, kosttillskott och
livsstilsförändringar. Du får tips på hur du kan koppla samman irisdiagnostiken med de
behandlingsmetoder du redan kan som t.ex. massage, zonterapi, meridianer,
kroppselektronik, örter och andra behandlingsmetoder. Det har gjorts flera kliniska studier på
Irisdiagnostik.

KURSDATUM:
KOSTNAD:
ANMÄLAN:

EXTRAMATERIAL:

Fredag-söndag 13-15 november.  Tider 10 - 17.
2.950:-, inklusive kursmaterial på 60 sidor.
Anmäl dig i god tid till kursen så vi kan beställa material..
Anmälningsavgift 400:-, läs övriga villkor på näst sista sidan.
Vi rekommenderar att du tar ett irisfoto på dig själv (350:-).
Ev diagnosmaterial (färgplanscher, lupp)  ca 660 kr.

IRIS-SKLERA-DIAGNOSTIK
 - se hälsan i ögonen

Utbildning med Jan Bohman
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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 0413 - 311 43.
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NYBÖRJARKURS
SLAGRUTA  OCH  PENDEL

KURSDATUM:

KOSTNAD:

Fre kväll+lör+sön 17-19 april eller 18-20 sept.
Fre kl. 18 45 –  22. Lör ute 10 30 -16.  Sön 9-16.
1.900:-, inklusive kurskompendium (29 sid),
pekare, slagruta, pendel.
Anmälningsavgift 400:-.
Övriga villkor på näst sista sidan.

KURSDATUM:
KOSTNAD:

FORTSÄTTNINGSKURS I
SLAGRUTA  -   STEG 2

Fre-sön  24-26 april. Fr 18 45-22, utflykt  lö 10 30 - 16, Sö 9-17.
2.150:-, inklusive kurskompendium och pendelspröt.
Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor på näst sista sidan.

 Alla har möjlighet att lära sig uppfatta, mäta, känna och kanske även
se ”osynliga energier”.  Vi anser 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 successivt upptäcka nya saker!
Med pendelns hjälp kan man ställa frågor som kan besvaras med ja eller nej, leta efter saker,
skriva meddelanden från ”andra sidan” m.m. Den används för att 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”.
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 olika slags jordstrålning och ser vilka sjukdomar som
förknippas med det. Vi lär oss att hitta ”bästa platsen för mig”.
Mäter, känner och provar att se auran. Välkommen till en helg i energiernas värld!

Börja gärna med att lyssna på GRATIS INFORMATIONSKVÄLL Ons 1/4, 2/9, 4/11.

-  Du får lära dig att använda pendelspröt som du t.ex. kan mäta chakror med.
-  Lär dig mäta styrka på olika energier och linjer.
-  Ta bort obalanser i ryggmuskulaturen med pekarens hjälp.
-  Arne Groths frekvenstrappa AGS. Tillverkning av avstörningsspole.
-  Lär dig mer om muskeltest. Bra kontrollhjälpmedel!
-  Hur tar man bort jordstrålning? Lär dig mer om det.
-  Hitta försvunna saker med hjälp av PSI-spåret , som vi skapar med tankens kraft.
-  Mät auran på dig själv, osynliga väsen, växter och saker.
-  Lär dig mäta noggrannare. Mycket praktiskt!
-  Kartpendling, dvs sök efter saker på karta.
-  Sök energier, t. ex. jordstrålning helt utan verktyg (flera olika metoder).

UTFLYKT: Utflykt till Jordbro gravfält. Där finns alla möjliga slags energier att mäta på,
t. ex. mät på och runt resta stenar, se hur energierna växlar, testa om träden påverkas av våra
tankar, gå i procession runt en bronsåldershög, testa manliga och kvinnliga platser m.m.



KIRLIAN-FOTOGRAFERING
Kurs med Tord Lyseving
Tisdag 14 april, Tisd 12/5 och ev 19/5  kl. 18-22
800:- + material enl nedan.
Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor sid 35.

Kursen är i tre delar.
1)   Tisdag14 april:  Gemensam inledningskväll.
2)  Tidsbokade besök:
       Kirlianfotografering av varje kursdeltagare enligt önskemål.
       För varje film man vill ha tillkommer 250:- (material, fotografering, tolkning).
3)  Tisdag 12 maj: Gemensam kväll då Tord går igenom varje persons bilder.

Under första kvällen berättar och visar Tord mer om Kirlianfotografering och kursdeltagarna
får fundera på vad och hur mycket de vill ha fotograferat. (5 bilder / film).
Begränsad storlek på fotograferat föremål, 5 x 7  cm.
Exempel:
Film 1:  Deltagarnas tio fingertoppar  (2 på varje bild)
Film 2:  Deltagarnas tio fingertoppar efter att man har påverkat sig själv med tankens kraft.
Film 3:  Eget material, t ex en sten, ring, blad eller något man vill se före respektive efter
behandling med sin egen tankes kraft.

Under uppföljningskvällen går Tord igenom samtliga filmer och kommenterar dem. Man lär
sig också mycket av att se de andras bilder, uppföljningen är därför gemensam för alla.
Uppföljningskvällens längd beror på antal deltagare och antal filmer, och vid behov blir det
ytterligare en gemensam utvärderingskväll för att hinna med alla (tisdag 19 maj).

KURSDATUM:
KOSTNAD:

CHANNIE WEST  -  NET 1-3
NEW EARTH TEACHER

KURSDATUM:
KOSTNAD:

   Söndag  6 sept. Kl 9-17.
   1.250:-.  Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor sid 35.

Channie förmedlar insikter och förståelse av den Nya Jorden. Hur man kan jobba med den
Nya Jordens energi härifrån. Hur man kan se den Nya Jorden. Hur man kan se och stödja
Moder Jord i hennes utvecklingsprocess. Hur man aktiverar hjärnan och de nya chakrorna.
Hur man jobbar med mineraler för att aktivera portar på jorden. Gruppinitiering görs.

Kursen är mer praktiskt inriktad än föredragen och ger medverkan i förloppet så att du
därmed blir mer delaktig.
Många sidor skrivet kursmaterial ingår.

Channie kommer nästa år att undervisa i resterande 3 delar av NET (del 4-6, 7-9 samt 10).
Efter kursen så kan du själv undervisa i ämnet.

.
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3 KURSER MED ANN-KRISTIN NILSSON
Ann-Kristin är uppvuxen med konst och har gett kurser i intuitiv målning sedan 1980-talet.
Hon håller också i vår Medium-utbildning och är femte generationen i en medial familj.
Hon arbetar som medium och åker runt i Norden och håller föredrag och kurser i medialitet,
intuition, psykometri och intuitiv målning.

                          INTUITIV MÅLNING
                -  MÅLA DINA INRE BILDER
KURSDATUM:   Fredag - söndag 1-3 maj (första maj-helgen)  Fr + lö 10-17, sö 10-16.
KOSTNAD:         Pris 2.400:-  för 3 dagar. Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor på sid 35.
                              Materialkostnad tillkommer (150:-) för grundmaterial: bordsstaffli,
                              några tuber oljefärg, penslar, 5 pannåer, 1 duk, palett, palettkniv.
                             Anmäl i god tid om du vill köpa grundmaterialet. Ta annars med eget.

Lär dig att uttrycka dina inre bilder och färger genom att måla dem!
Plocka upp drömmar och bilder som du har och måla dem från din egen inre känsla.
Ann-Kristin informerar om några olika målningstekniker som du också får prova på.
Du får t ex även måla ett självporträtt och ett mönster. Lite färglära ingår för att du ska kunna
blanda färger själv. Kort genomgång av kontrast och djup.
Man börjar med att skissa en bild och målar den sedan färdig med oljefärg på pannå eller
duk. Ann-Kristin handleder dig hur du kan uttrycka dig och hjälper också till att tolka minst
en bild per deltagare (beror på antal deltagare).

Genom att måla våra drömmar och inre bilder så lär vi känna oss själva bättre, får en
underbar möjlighet att få uttrycka våra inre känslor och kan bli medvetna om vad vårt inre vill
berätta om.

      MEDICINSK QI-GONG: NEI YANG GONG
KURSDATUM:        20-22 november, fr 19-2130, lö 10-17, sö 9-16.
KOSTNAD:              Pris 1.950:-.  Anmälningsavgift 400:-. Övrigt sid 35.
KURSMATERIAL:  Kassettband/CD med musik.
                                   Instruktionspapper med rörelserna.

Ann-Kristin Nilsson lär dig Nei Yang Gong, som är en av flera tusen
olika kinesiska qi-gong varianter. Just denna metod är välkänd ute i
världen. Den har gått i arv i flera generationer och vidare-utvecklats till
dagens rörelser av Liu Guizhen, en välkänd medicinsk expert, qi-
gongmästare och grundare av kinesisk medicinsk qi-gong i modern
tid. Genom att utföra dessa lugna rörelser varje dag, så kan man:
förbättra andningskapaciteten, minska stressen, öka avslappningen,
få förbättrad sömn, minska värk och stelhet i kroppen, få starkare
immunförsvar, få smidighet som i yoga, väcka livslusten.
Detta kan i sin tur påverka saker som t ex lungsjukdomar, astma, ryggradssjukdomar,
hjärtsjukdomar, högt blodtryck, överkänsligheter, ischias, whiplash, höft- och bäckenproblem
och mycket mera.
Det behövs inga förkunskaper för att vara med. Du behöver inte heller ha någon speciell
kondition eller styrka för att orka göra dessa välgörande rörelser.



 PSYKOMETRI
UTBILDNING med ANN-KRISTIN NILSSON

UTBILDNING  i 3 helger: 17-18 oktober, 14-15 november, 12-13 december.Tid: lö 10-17, sö 9-16.
KOSTNAD:      Pris 2.150:-/helg.  Anmälningsavgift 400:-. Övr villkor på sid 35.

På TV får vi ofta se hur medium arbetar med att ta kontakt med döda och berätta om dem
genom att hålla i ett fotografi eller något som tillhört dem.
På kursen får du öva upp dina egna förmågor inom detta område. Du får lära dig att kunna
känna in och berätta om människor genom att hålla i olika föremål eller ett fotografi. Först
övar du på personer någon känner och sedan på okända, levande som döda.
Du får träna på att ta kontakt med döda, dels för att tala med dem och dels för att kunna
förmedla information från dem.
Du får också träna på psykometri-seans, dvs berätta för andra om den döda, som kommer
när du tar kontakt med hjälp av ett föremål du håller i.

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.
Läs mer på vår hemsida under kurser.

RENSA BORT DÅLIGA ENERGIER I
BOSTÄDER

UTBILDNING med ÅKE PIHLGREN
KURSDATUM:
FÖRKUNSKAPER:

KOSTNAD:

4 helger: 4-5 april, 30-31 maj, 22-23 augusti, 3-4 oktober.
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.
Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor på näst sista sidan.

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
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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



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.

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 verkligheten, t ex en ny relation, pengar, hälsa och
harmoni. Rensa bort negativa energier och ta bort obalanser i auran, kroppen, hus m.m.
Ideomotoriska rörelser. Visualiseringar. Positiva besvärjelser.
Hur ser ditt liv ut idag. Egen planering för att du ska nå dina önskningar.

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 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.

KURSDATUM:
KOSTNAD:
ANMÄLAN:

MED TANKENS KRAFT
OCH GUIDERNAS HJÄLP

Kurs med Eva Svensson
Lördag-söndag  19-20 september,  lördag kl 10-17, söndag kl  9-16.
2.150:- inkl stort kurskompendium (ca 70 sidor).
Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor på näst sista sidan.

100% RENT COLLAGEN
Många personer som nu hunnit prova
Genacol (100 % collagen) i Sverige
berättar lyriskt att de fått underbar
hjälp mot: Ledvärk (artrit/artros),
muskelvärk, fibromyalgi m.m.,
dvs. mot  värk och smärta.
Användrare av Genacol
rapporterar också avsevärda
resultat med : Föryngrad hud,
mindre rynkor, ungdomlig spänst
och bättre sömn.
Genacol framställs genom
en unik tillverkningsprocess.
1 burk innehåller 90 kapslar och
kostar 390:-    http://collagen.adante.se

HÄLSO-LASSES
D-VITAMIN
är av typen D3, vilket anses vara den
effektivaste sorten.
Vi säljer den på föredragskvällarna,
men  kan naturligtvis också skicka.

Det är den billigaste D-vitaminen ute
på marknaden, som vi känner till,
med den här stora styrkan.
Den kostar 175:- för 200 tabletter,
med 1.600 ie per tablett.
Läs mer:
http://d-vitamin.adante.se
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José Silva var en föregångare som under mer än 30 års forskning utvecklade ett system för
mental träning, som idag används av mer än 12 miljoner människor över hela världen. Många
elitidrottsmän och andra yrkesutövare använder numera metoden för att förbättra sina resultat
och på många sätt få ett bättre och behagligare liv.
José Silva fann att framgångsrika människor och genier använder sin hjärna på ett annorlunda
sätt vilket alla kan lära sig med Silva Ultra Mind metoden.

Genom denna metod kan man: utveckla sin intuition, öka sin kreativitet / mentala kapacitet,
förbättra sin hälsa, bli en bättre problemlösare, förbättra sina relationer, utveckla sin ESP
förmåga (extra sensorisk perception), lära sig total avslappning / minska stress, finna sin
livsuppgift, leva ett meningsfullt och harmoniskt liv, skapa en bättre och mer kärleksfull värld.
Kursen har noggrant genomtänkta övningar som finslipats under många år för att deltagarna
ska uppnå bästa möjliga resultat. En kurs som kan vara mycket värdefull för dig hela livet!
Jan-Åke är Silva Ultra Mind instruktör och har en bakgrund inom internationellt affärsliv.
Lyssna gärna på föredraget den 16 september.

KURSDATUM:

KOSTNAD:
ANMÄLAN:

Lördag-söndag 17-18 oktober.
Lördag kl. 9-17, söndag 9-16.
2.150:-.
Anmälningsavgift 400:-.
Läs övriga villkor på näst sista sidan.

SILVA ULTRA MIND
Kurs med Jan-Åke Björck

Lör - sön 13-14 juni. Lör 10-17, sön utflykt ca 4 timmar. (Man orkar inte mer!)
1.900:- .
Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor på näst sista sidan.

KURSDATUM:
KOSTNAD:

NATURVÄSEN
LÄR DIG ATT HITTA OCH KONTAKTA DEM

Kurs med Eva Svensson och Per-Uno Fransson

Första dagen berättar Eva och Per-Uno om olika slags osynliga väsen, t ex devor, vättar,
tomtar, stortroll och andra jättelika väsen som de samarbetar med och ofta hjälper.
Om naturväsen har sägner berättats i hundratals år. Eva och Per-Uno berättar om sina erfa-
renheter av olika väsen, hur de ser ut, vad de äter, hur de bor, vad de ansvarar för i naturen
m.m. Vi går igenom hur man hittar dem, hur man kontaktar dem och hur man bör bära sig åt
vid kontakterna. Du får öva på att känna deras aura med dina händer. Vi lär ut en teknik för
att kunna kommunicera med dem via ja- och nejfrågor. Många har naturväsen som följer med
dem dagligen, för att hjälpa till eller för att lära sig.

På söndagens utflykt tar vi kontakt med naturväsen som vill möta oss. Vi känner på deras
aura med händerna för att ”se” hur de ser ut, medan vi tar in information med alla sinnen och
troligtvis kan du också kommunicera med dem på ett förenklat sätt.
Allt sker på deras villkor, så vi vet inte alltid vad som kommer att ske under utflykterna.
Vi brukar få ett enormt gensvar och kontakt med många naturväsen på våra kurser.
De som ber stortrollet får ofta med sig ett litet naturväsen hem, som man kan fortsätta
kommunicera med och lära sig av.
I kursen blandas teori och praktik och egen övning i lugn och ro. sid 29



KURS i MENTAL KINESIOLOGI
KURSDATUM:

KOSTNAD:
ANMÄLAN:

Fredag kväll - söndag 2-4 oktober.
Fre 1845 - 22,  lör kl. 10-17, sön 9-16.
2.150:-, inklusive kompendium.
Anmälningsavgift 400:-, läs övriga villkor på näst sista sidan.

sid 30

Du kan 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 går igenom kinesiologins grunder samt 8 muskler, som är kopplade till varsitt organ.
Dessa muskler får du lära dig behandla, vilket påverkar organen och därmed hälsan.
Du får lära dig 7 behandlingstekniker för att rätta till obalanser i kroppen och sinnet,
bl. a. påverka blod och lymfa, en stress-reduceringsteknik, 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. den visar vad som är problemet i kroppen och vad som behövs för att kunna avhjälpa
det. Kinesiologi är en mycket praktisk metod som man kan använda på familjens medlemmar
för att hjälpa dem med hälsan, men också som man har mycket stor nytta av som komple-
ment, antingen som enda metod eller tillsammans med andra, då man t ex kan se vad som är
problemet och vilken behandlingsmetod som kommer att fungera.

GRUNDKURS i KINESIOLOGI
KURSDATUM:
KOSTNAD:
ANMÄLAN:

Lördag-söndag 30-31 maj.  Lördag kl. 9-17, söndag 9-17.
2.150:-, inklusive kurskompendium på 24 sidor.
Anmälningsavgift 400:-, läs övriga villkor på näst sista sidan.

KINESIOLOGI-UTBILDNINGAR MED EVA SVENSSON
Info: http://kinesiologi.adante.se

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 illustre-
rad med bilder på muskel-
tester m.m.  Pris: 295:-.

HANDBOK FÖR
TERAPEUTER
Johnny Grimståhl
Behandling av led-
problem, nackbesvär
och ryggont.
230 sidor, rikt illustrerad.
Pris: 280:-.

Vi säljer dessa kinesiologi-böcker på föredragskvällar och via postorder:
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VÄGEN TILL ETT FRISKARE LIV
 Kurs med Johhny Grimståhl

KURSDATUM:
KOSTNAD:
ANMÄLAN:

Lördag-söndag 25-26 april. Lör kl. 10-17, sön 9-16.
2.150:-, inklusive kompendium.
Anmälningsavgift 400:-, läs övriga villkor på sid 35.

Kursen lär ut enkla metoder med vilka var och en kan lära sig att
förebygga, lindra och behandla många av de problem som annars måste
åtgärdas av läkare eller terapeuter. Du får bland annat lära dig behandla
huvudvärk, problem i rygg och andra leder, allergi, tungmetallförgiftning,
gallstensanfall, kramper, mensvärk och mentala problem.
Kostens betydelse och vikten av att röra sig för att må bra tas också upp.
Johnny är väl insatt i dessa ämnen med sitt förflutna som landslagsman i karate och tävlande
bodybuilder på elitnivå. Han är grundare till Swings (som med tiden utvecklades till
träningskedjan SATS) och har skrivit mycket i träningstidningar. Johnny är också kinesiolog
och har under många år med framgång behandlat olika problem såsom anorexi,
depressioner, allergier och kroniskt trötthetssyndrom m.m. Han har också skrivit ett antal
läroböcker och några romaner. http://www.grimstahl.com 
Välkommen till en kurs som kanske kan förändra och förlänga ditt liv!
Livet är en skola och ett äventyr - gör det bästa av det!

UTBILDNING TILL
REINKARNATIONSTERAPEUT

Lärare: Ylva Cronstedt
6 heldagar (plus ev. en kväll). 8-13 april. (påsk)
6.750:-. I priset ingår lunch, fika och en middag.
Anmälningsavgift 1.000:-. Övriga villkor på näst sista sidan.

KURSDATUM:
KOSTNAD:

När man går tillbaka i tiden genom regression till tidigare händelser, till barndomen eller till
tidigare liv, kan man minnas exakt vad som hände. Det är spännande, utvecklande och
många gånger hälsosamt. En hel del av Ylvas klienter har också senare funnit konkreta bevis
på att de levt tidigare på just det viset de beskrivit under en regression.

Ylva Cronstedt har arbetat med regressioner i över 20 år och har utarbetat en metod,
som nu har blivit spridd, för att komma åt grundorsakerna till olika negativa känslor,
till sjukdomar och fobier, som har sitt ursprung i tidigare negativa händelser, vilka vi kanske
inte ens kommer ihåg eller är medvetna om idag. Dagens problem kan då botas eller lindras!
Med milda metoder kan man med regressioner också avsevärt lindra skador från barndomen
i nuvarande liv. Vi letar också efter att finna styrkan, livsglädjen och en mening med tillvaron.

Utbilda dig till reinkarnationsterapeut - det är en kort och effektiv utbildning där du får tillfälle
att verkligen både lära känna dig själv och lära dig hjälpa andra människor. Att vara
reinkarnationsterapeut är både roligt och spännande. Det roligaste är att man gör så många
människor glada. Den ena klienten är inte den andra lik och det blir aldrig tråkigt.
Kurserna är på bara sex dagar, men det är effektiva sex dagar.
Vi hinner lära oss många olika tekniker och det är max sex deltagare per kurs.
Kursdeltagarna tränar dels på varandra, dels på flera utomstående försökspersoner.
Att ta emot sin första klient efter kursen blir då inte någon ny eller ovan situation.



Följ med på
en upptäcktsresa

för att hitta
dina egna skatter!
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Ibland hör vi talas om mirakler eller någon med s.k. övernaturliga förmågor. Om vi granskar
det så ser vi att de flesta människor – även Du! – har en hel del av dessa förmågor. Tyvärr
har vi inte fått lära oss att utnyttja dem och de ligger därför väl dolda. Genom att vi berört
och berättat om en del av dessa förmågor på våra kurser, har vi fått önskemål om att göra en
separat kurs, för att gå igenom, berätta om och ibland ge möjlighet att prova dessa spän-
nande saker.

På den här kursen får du följa med på en upptäcktsresa och utforska dina okända förmågor.
Vi går igenom och förklarar olika, ofta kallade ”övernaturliga” förmågor och provar på en
del av dem. Du får lära dig olika tekniker så att du kan öva på de förmågor du önskar
förbättra. Kursen ger tips så att du sedan kan fortsätta öva hemma. Vissa saker kommer du
att ha lättare för än andra. Det är individuellt. Vi är alla olika.
Du får hemläxor i form av övningsuppgifter på denna kurs, frivilligt, men bra för den som
vill träna upp sina förmågor och inte bara få teoretisk bakgrund.

På kursen går vi bl. a. igenom:
Energier, auraseende, se på avstånd, kanalisering, tidigare liv – hitta och uppleva, känna på
föremål – berätta vad som hänt, vad är det vi ser – hur ser det ut runt oss egentligen, känna
med auran på flera meters avstånd, meditation på alfanivå, spöken och spökrädsla – vad är
det, healing, stämma blod – för att få blodflöde att stoppa, tala med djur och andra
intelligenser - synliga och osynliga ( t ex spöken, ledsagare, naturväsen, änglar, utomjor-
dingar) - här och på annan plats,  se tidigare trauman hos en annan person, intuition.
Vi kommer också att beröra varsel, tankeläsning, spontan förflyttning i tid och rum, spontan
tankekommunikation mellan två varelser, m.m.

Vad är människan för något egentligen? Ja, vi är betydligt mer mångfacetterade än vad de
lärde oss i skolan. Vi är alla utrustade med s.k. ”övernaturliga” förmågor, men ytterst få
använder sig av dem. En del utnyttjas bara omedvetet.
Som en följd av denna kurs har många upptäckt att de har fler ”övernaturliga” förmågor än
de tidigare anat. Vid övningarna blir deltagarna ofta positivt överraskade av sina förmågor.
Under kursens gång har du möjlighet att få låna böcker för att läsa, samt få tillfälle att köpa
böcker mycket billigt.

Lö - sö  7-8 november. Lördag kl. 9-17, söndag 9-16.
2.150:-.inkl. kurskompendium och pendel.
Anmälningsavgift 400:-. Övriga villkor på sidan 35.

KURSDATUM:
KOSTNAD:

UPPTÄCK DINA DOLDA
OUTNYTTJADE FÖRMÅGOR

Kurs med Eva Svensson



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

Påse i sammet för pendeln.
20:-

SLAGRUTA
Slagruta i plast:
svart, vit eller grå.
Ca 30-35 cm lång. 45:-

Uppfinnaren Bertil Pettersson:
Både människa och miljö

bör vara ”2-poligt”
balanserade!

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

http://plusminus.adante.se

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-balanserade.
De mår bättre av energiberikat vatten
med ökad syre-sättning och förstärkt tvåpolighet!
Mycket mer info på hemsidan!

Vattenvirvlare för de flesta köks-/duschkranar.
Pris: 1.675:- (alla våra priser är inkl. moms)
Om du behöver finns övergångsnipplar för ut- och
invändig gängning.
Duschvirvlare  1.675:-.
Resevirvlare 1.195:- passar även för öl, vin,
whisky och konjak som ofta får ”mjukare” smak!
Villaägaren kan använda en virvlare, som passar
ingående kallvattenledning för att få ”2-poligt” i alla
tappställen: kök, badkar, dusch, utevatten för växter
osv. Till nya villor oftast rördimension ¾” (invändig
gänga 23 mm), annars 1” (invändig gänga 30 mm).
Kostar 1.735:- resp. 2.020:-.
Installeras av rörmokare efter ev vattenmätare.

NU NYA LÄGRE PRISER
på alla PlusMinus-produkter!
STRÅLNINGS-AVSTÖRARE:
Platta för mobiltelefonen, som minskar strålnings-
känsligheten 150:-
Mini-allround för mp3, Ipod etc  100:-
Självhäftande starkare Allround-platta  170:-.
Är du mycket känslig för strålning så kan du behöva
en stark medaljong:
Medaljong, ”blomma” i silver, ett halssmycke
                     15 mm  295:-
Medaljong för nyckelknippa rostfr stål 14 mm 435:-
Z-ring kläms runt elsladd, för att balansera el  135:-
Energirör med 28 olika homeopatiska piller,
ger positiv atmosfär i auran, skyddar mot el     290:-

30 dagars öppet köp på ”strålnings-avstörare”
för att du skall hinna prova dess effekt!

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:

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

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
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BÖCKER OM GEOMANTI OCH NATURVÄSEN:
William Bloom Devor, älvor och änglar - ett  modernt synsätt  (48  sid)  65:-
R. Ogilvie Crombie Pan & Naturandarna  (23  sid) 45:-
Cassandra Eason Stora boken om Naturväsen  ( 218 sid) 161:-
Mikael Kvist Kort och Gott om Knytt  (211  sid) 170:-
Mikael Kvist Naturväsen  (16 sid) 40:-
Marco Pogacnik Naturandar och elementarväsen   (233  sid)  260:-
Marco Pogacnik Läkedom för jorden  (233  sid)  260:-
Marco Pogacnik Gudinnans återkomst  (210  sid)  249:-
Wolfgang Weirauch Naturandar  och  vad de säger  (227  sid)  298:-
Wolfgang Weirauch Nya samtal med  Naturandar  (208  sid)  350:-
Rebecka Vik Mäster Grå - möte med naturens väsen   (109  sid) 150:-

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.
LITEN ÄNGEL  ca 3 * 3 cm. Pris: 145:-.
STÖRRE ÄNGEL ca 5 * 5 cm. Pris: 195:-
LITEN RUND PLATTA  ca 4 cm diam. Pris: 165:-.
Med hål. Kan bäras som hängsmycke hela tiden. Levereras utan kedja.
LITEN FYRKANTIG PLATTA  Storlek ca 7 * 11 cm. Pris: 295:-.
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 och påverkar naturligtvis mest effektivt.
Läs mycket mer på vår hemsida  http://purpurplatta.adante.se !
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SLAGRUTE-BÖCKER: * populära nybörjarböcker
Cassandra Eason Moder Jords gömda krafter  (217 sid)  165:-
Cassandra Eason Stora boken om pendeln  (191 sid) 175:-   *
Leif Floberg Den farliga kombinationen, växl. magnetfält och jordstrålning  (55 sid)  130:-
Leif Floberg Jordklotets osynliga murar med sina dödande kryss  ( 64 sid) 130:-
Arne Groth Slagrutan avslöjar naturens hemligheter  (18  sid)  65:-
Mikael Kvist Jordens Kristallnät  (14 sid)  40:-
Thord Neumüller Jordstrålning, vår hälsa och vår kultur  ( 67 sid) 195:- *
Thord Neumüller På resa med pekare  ( 66 sid)  195:-
Anette Olofsson Att arbeta med pekare och pendel  (74  sid)  195:-
Thore Rosén Strålning, som är farlig för allt levande  (144  sid) 120:-
Dick Sjöberg Kan hälsan påverkas av naturens fält?  (89  sid)  137:-
Sv Slagrute Förb En liten handbok om pekare  (12 sid)  20:- *
Pehr Trollsveden Lilla Pendelboken  (79  sid)  65:-  *
Erik Welamson Currylinjer berör oss alla  (56  sid)  90:-  *
Erik Welamson Currylinjer berör oss alla  Del 2  (144 sid)  149:-
Bo Westling De flyttade flyttblocken  (40 sid)  180:-



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.

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.
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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 appa-
raten)
 - 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 smärt-
stället)
Se BIOS-brickorna som medicin mot människo-
ovänliga störningar. Ha inte för många brickor i
din närhet samtidigt.

BRA BIOS-PRODUKTER

Läs om BIOS-brickan på hemsidan http://bios.adante.se !

På vår hemsida  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.



VÄGBESKRIVNING till föredragslokalen på Kammakargatan 56:
Här hålls våra föredrag och gratis infokvällar. Ligger i samma kvarter som Vattumannen.
Närmast är att åka buss 47, 53 eller 69 till Norra Bantorget. Gå backen uppför
Upplandsgatan. Sväng in till höger på Kammakargatan.
Det går också bra att åka 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.

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
Kontor:  Stockholmsv. 158, 187 32 TÄBY

Tel: 08 - 510 110 25. Vi svarar säkrast kl. 8 - 10.
jc@adante.se

www.jordstralningscentrum.se

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

Sl@grutenytt
Där förmedlar vi nyheter, t ex om det

händer något med energierna,
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.
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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
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.


