
K U R S E R   K U R S E R   K U R S E R 
Tis 28/3 T’ai Chi nybörjarkurs (7 tisdagar) 

Uråldrig kinesisk meditativ rörelsekonst för harmoni och hälsa. 

Kursstart tisdag 28/3 18.15-21.15 samt samma tid följande tisdagar: 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5 och 9/5. 

Anmälan/Infol 070-7124593 (Henrik) 

 

Söndag 16/4 Slagrutekurs steg 1 för nybörjare i Hågadalen ”Sveriges Stonehenge” 

Grundteknik, linjetyper av jordstrålning, kort om healingpunkter mm.  

Klädsel för alla väder. Genomförs även vid regn. Anmälan senast 11/4. 

Tid: sön 16/4 13.00-17ca. Plats meddelas vid anmälan. Kursavgift:  betald terminsavg +250 kr 

 

Söndag 23/4 Slagrutekurs, steg 2 

Grundteknikrepetition, vatten, jordstrålning, chakralinjer, hälsokontroll, avstörning, healing- 

strukturer mm. Klädsel för alla väder. Genomförs även vid regn. Anmälan senast 18/4.  

Tid: sön 23/4 13.00 - 17ca. Plats meddelas vid anmälan. Kursavgift: terminsavg +300 kr. 

 

Söndag 7/5 Slagrutekurs, steg 3 

Kort grundteknikrepetition, fjärrhealing, experiment med linjer, fornlämningsundersökning 

i Hågadalen ”Sveriges Stonehenge”. Anmälan senast 2/5 . Klädsel för alla väder. Genomförs även vid regn. Vi har en 

mat- o en fikapaus. Plats meddelas vid anmälan. Tid: sön 7/5 13.00 – 17ca. Kursavgift: terminsavg + 300 kr. 
 

Söndag 11/6 Slagrutekurs, steg 4 

Kort grundteknikrepetition, vit magi, psi-spår, symboler mm. 

i Hågadalen ”Sveriges Stonehenge”. Anmälan senast 6/6 . Klädsel för alla väder. Genomförs även vid regn. Vi har en 

mat- o en fikapaus. Plats meddelas vid anmälan. Tid: sön 11/6 13.00 – 17ca. Kursavgift: terminsavg +300 kr. 
 

Gyllene Vagnens syfte: 

att öka möjligheten att se ljuset, att så många som möjligt i sällskapet ska nå upplysning, 

fullkomlighet och verkligheten. Genom att leva totalt här och nu, kan var och en i praktiken, 

på sitt sätt, omsätta sina förvärvade erfarenheter och insikter 

i tanke, ord, handling och i varande (skapande icke-handlande) 

för att därigenom bidraga till alla medvarelsers upplysning och kärlek  

frihet och lycka samt frid, harmoni och hälsa.  

♥ ett sällskap av vänner som utvecklas tillsammans ♥ 

 

Terminsavgift 150 kr för samtliga föredrag (vi tar inte kort) 

                          140 kr för arbetslösa,tonåringar,stud<30 och 

                            förtids- o ålderspensionärer. Engångsentré: 80kr. 

Lokal: torsdagar Vaksalaskolans matsal (Salagat); Uppsala (möjlighet parkera här vid aktivitet)  

Hemsida: gyllenevagnen.se   E-post: HenrikHammargren@yahoo.com  

Korrespondensadress: ÖSGV c/o Hammargren, Gnejsväg 6 B, 3 tr, 752 42 Uppsala 

tel 0707-124593 eller 073-6107063 (Margareta o Henrik) om du har några frågor. 

 


