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Österländska sällskapet

Gyllene Vagnen
Medarr:Tai Chi-föreningen

Program vårtermin 2020

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 tillsamman

KURSER
Kalendarium

Kurser

● tisdag 10/3 Tai Chi nybörjarkurs, kursstart
● lör 14/3, sön 15/3 Tarot-kurs
● sön 22/3 Slagrute-nybörjarkurs
● 17-19/4 Veckoslutskurs: De andliga kosmiska energilagarna,
principen om överflöd ,att komma på din innersta önskan.
● sön 10/5 Slagrutekurs, steg 2
● sön 24/5 Slagruta 3
● sön 7/6 Slagruta 4
● 12-14/6 Veckoslutskurs: Lär av indianerna, öppna dina sinnen, bättre naturkontakt

KURSANMÄLAN, INFORMATION M.M.
ring 0707-124593(Margareta) eller 073-6107063(Henrik)

Lokal/plats för kurserna .meddelas vid anmälan

KURSER
Tis 10/3 T’ai Chi nybörjarkurs (7 tisdagar)
Uråldrig kinesisk meditativ rörelsekonst för harmoni och hälsa.
Kursstart tisdag 10/3 18.15-21.15 samt samma tid följande tisdagar: 17/3, 24/3, 14/4, 21/4,
12/5 samt 19/5. Anmälan/Infol 070-7124593 (Henrik).

Lör 14/3, Sön 15/3 Tarotkurs – en introduktion
Under två intensiva dagar kommer jag att visa tarotleken som bärare av en esoterisk
kunskapstradition. Du kommer att få en förståelse för hur hela tarotleken beskriver
en inre världskarta och genom kortläggningar reflekterar vi över hur den
korresponderar med den yttre verkligheten som portar och som orakel. Du kommer
att få en djup inblick i kortens arketypiska innehåll, dess symbolspråk och
siffersymbolik. Vår utgångspunkt är den hermetiska traditionen samt jungiansk
psykologi. Vi använder Rider´s Tarotlek. Kursledare: Lisa Cronstedt.
Tid: lör 14/3 10.00-17ca, sön 15/3 10.00-16ca. Kursavgift: bet terminsavgift+600 kr
(företag 1050).
Plats meddelas vid anmälan. Medtag: kollegieblock, lunch, fika.

Söndag 22/3 Slagrutekurs för nybörjare i Hågadalen ”Sveriges Stonehenge”
Grundteknik, linjetyper av jordstrålning, kort om healingpunkter mm.
Klädsel för alla väder. Genomförs även vid regn. Vid temp <8 är vi inomhus.
Tid: sön 14/4 13.00-17ca. Plats meddelas vid anmälan. Anmälan senast 12/3.
Kursavgift: betald terminsavgift +250 kr.

17-19/4 Veckoslutskurs: De andliga kosmiska energilagarna,
principen om överflöd, att komma på din innersta önskan
Tänk om du är en obegränsad varelse, som lever i ett överflödande universum.
Uppmärksamheten är på din potentiella förmåga att skapa det du önskar. Hinder
du ställer upp för dig själv och snubblar på, medvetandegörs. Flexibilitet möjliggörs.
Dina tankar har en stark påverkan på din verklighet. Genom förståelse av Universums
energilagar o principen om överflöd går det skapa pengar, jobb, relationer, hitta livsuppgift…
Fre-lör: inledande steg är att lyssna & lita på din inre ledning, utveckla tillit till Universum
samt: ●upptäcka vad du verkligen vill
●dra till dig det du vill
Söndag: ●få igång flödet samt fördjupning i de andliga, kosmiska energilagarna.
Vi gör även en del praktiska övningar för att få in känslan av överflöd i kroppen.
Tid: fre 17/4 kl 18.30 - sön 19/4 kl 16ca. Plats: liten kursgård på landet utanför Norrtälje,
en tyst och rofylld plats. Ledare: Henrik Hammargren.
Kursavgift: terminsavgift + 950 kr(inkl veg mat, kurs och 2 övernattningar)

(tonåringar, arbetslösa, sjukskrivna, studenter<30 & pensionärer 850 kr)
org/företag t.a. +1800 kr. Deltagarantal: max ca 8 st. Anmälan senast 10/4.
Resesamordning: samåkning bil Medtag: lakan, örngott och handdukar,
lediga svala kläder typ kjol/shorts etc (högsommarvärmen kommer i retur).

Söndag 10/5 Slagrutekurs, steg 2
Grundteknikrepetition, vatten, jordstrålning, chakralinjer, hälsokontroll,
avstörning, healing-strukturer mm. Klädsel för alla väder. Genomförs även vid regn.
Anmälan senast 1/5. Tid: sön 10/5 14.00 - 18ca.. Kursavgift: terminsavg +300 kr.
Exakt plats meddelas vid anmälan.

Söndag 24/5 Slagrutekurs, steg 3
Kort grundteknikrepetition, fjärrhealing, experiment med linjer, fornlämningsundersökning
i Hågadalen ”Sveriges Stonehenge”. Anmälan senast 15/5 . Klädsel för alla väder.
Genomförs även vid regn. Vi har en mat- och en fikapaus. Exakt plats meddelas vid
anmälan.
Tid: sön 24/5 13.00 – 16.30ca. Kursavgift: terminsavg + 300 kr.

Söndag 7/6 Slagrutekurs, steg 4
Kort grundteknikrepetition, vit magi, psi-spår, symboler mm.
i Hågadalen ”Sveriges Stonehenge”. Anmälan senast 1/6 . Klädsel för alla väder.
Genomförs även vid regn. Vi har en mat- och en fikapaus. Exakt plats meddelas vid
anmälan.Tid: sön 7/6 13.00 – 16.30ca. Kursavgift: terminsavg +300 kr.

12-14/6 Veckoslutskurs: Lär av indianerna– öppna dina sinnen,
bättre kontakt med naturen
Genom övningar och ceremonier från bl.a Micmac-indianerna får du en fördjupad
kunskap om din egen inre natur och ditt förhållande till mineral, växter, djur,
vatten, luft. Den andliga ekologin verkar för att vi ska leva i balans och harmoni
med Moder Jord, ta ansvar för hela skapelsen och tillföra skönhet.
Program: introduktion i andlig ekologi, schamanism, medicinhjul och naturfolk, Vi
utför ett flertal ceremonier för att få en djupare kontakt med oss själva och Moder
Jord. Trumresor för att möta skyddsdjur och inre ledare, indiansk sol- och
jordhälsning, trädceremoni, kraftdjursdans, stenceremoni, matceremoni och
kraftsånger. Plats: kursgård utanför Norrtälje; vi kommer att vara mycket
utomhus. Ledare: Henrik Hammargren.
Tid: fre 12/6 kl 18.30 - sön 14/6 kl 15ca. Kursavgift: terminsavgift + 700 kr
(inkluderar logi) (pens/stud/arbetslösa 560 kr) Org/Företag:1300. Anmälan
senast 3/6. Resesamordning: samåkning bil. Medtag: mat, fika (fullutrustat kök
finns), sittkudde, sittunderlag, filt/liggunderlag, solkeps, shorts etc, regnställ,
stövlar, varma kläder (samt ev trumma/skallra), lakan, örngott, handdukar.

Gäller för samtliga kurser & studiecirklar, aktiviteter, kvällsföredrag & kvällsträffar:
 Allt deltagande sker på egen risk. Deltagande rekommenderas ej om du har stora psykiska
problem. Om du lider av någon allvarlig sjukdom bör du rådgöra med din läkare innan du
anmäler dig respektive deltager i aktiviteten

Anmälan krävs till kurser

