
Program vårtermin 2023 Österländska sällskapet Gyllene Vagnen medarr. Tai Chi-för. 
 

 

 

tors 9/3 18.15 Meditation: hälsa, koncentration, välmående, andlig utveckling 

Inledande presentation därefter meditation enligt olika metoder. Medtag: liggunderlag, sittkudde 
 

tors 16/3 18.15 Sluta döma och hitta glädjen och kontakten med ditt inre jag 
Henrik Hammargren Vid någon tidpunkt i barndomen får vi för oss att vi inte duger. Vilket gör att vi börjar   

se oss som åtskilda från andra. Vi börjar döma oss själva och andra. Ett träningsprogram för att döma mindre. 

Kvällen avslutas med samtal och frågor efter fikat. 
 

tors 23/3 18.15 Själ och medvetande – enligt Platon, Einstein och Carl Gustav Jung 
Rolf Erik Solheim från Arvika besöker oss igen. Själ/medvetande är både fysiskt och metafysiskt. Vi kan nå  

en intuitiv kunskap och nå ett universellt medvetande Nous=Idévärlden.Vi kan minnas något innan det jordiska 

livet. Själen överlever det vi kallar döden. Avslutande frågor och samtal efter fikat. 
 

tors 30/3 18.15 Glädje, inspiration, hopp -att hitta de upplyftande emotionerna 
Filosofen Schopenhauer menar att humorn är människans sublimaste verktyg för att se igenom vardagslivets 

illusioner. Glädjen ger mod till förändring. Bli som barn gör att vi ser hopp. Vi behöver inte bli helt tunga och 

allvarliga i inviduationsprocessen. Henrik Hammargren. .Avslutande samtal. 
 

tors 6/4 18.15 Galileo-rapporten, bortom en materialistisk världsbild,    
Ett hundratal psykiatriker, biologer, läkare, författare, tänkare o forskare har skrivit The Galileo Commission 

Report. Publicerad 2019 bygger den på mer än 1300 väldokumenterade studier. Medvetandet tycks ligga bortom 

hjärnan. Vi tycks vara sammankopplade i ett holografiskt nätverk. Är mänskligheten här för att ta hand om 

varandra snarare än att fullfölja själviska syften?  Avslutande dialog efter fikat. 
 

tors 13/4 18.15 Schamansk trum-meditation 
Gabriel Merrun har rest en del och kommer att trumma en afton i schamanismens tecken. Schamanism är något 

som kommer inifrån och ifrån naturen och inget man egentligen kan lära.  Medtag: filt el liggunderlag 

 

tors 20/4 18.15 Lär känna din Skugga -för ökad självinsikt 
C.G Jung myntade begreppet Skuggan för de förbjudna och hemliga känslor som finns i allas undermedvetande. 

Arbete med Skuggan gör det möjligt förändra självdestruktiva beteenden så det blir lättare att styra ditt liv. 

Medvetenhet om nya sidor hos dig själv ger ökad självkännedom och hjälper dig acceptera dig själva på ett mer 

djupgående sätt. Arbete med Skuggan kan öppna den skattkammare av kreativitet och kraft, som finns i källaren.  

 

tors 27/4 18.15 Medveten andning -andningsövningar 
Elementens andningar, Växelsidig näsandning, Reningsandning, Djupandning, Svalkande andning.  

Medtag: ev sittkudde, el sitt med rak rygg på en stol. (inget fika denna kväll). 

 
KALENDARIUM                                                        KURSER 

4/5 Hals-chakra;kreativitet och kommunikation 
 

11/5 Det levande vattnet,Viktor Schauberger.och 

        annan vattenforskning 
 

13/5 Visafton med knyt mm +ESC 

T´ai Chi,  kursstart tsdag 28/3  

Slagruta, nybörjarkurs 16/4 

Slagruta 2  23/4 

Slagruta 3  7/5 

Slagruta 4  11/6 

 

tors 2/3 18.15 Mitt liv som schaman- samt trumresa  
Helene Lindmark med rötter i Liikavaara berättar om sin resa, en 

stor inre värld som hon delar med naturen; med syner, förnimmelser 

och budskap, samt hur hon arbetar som Noaidi (Samisk 

visdomsbärare). Vi gör även en trumresa denna kväll. Helene som 

schaman värnar självklart naturen. Hon medverkar i boken Earth 

Voices for Ecocide Law (ecocide=storskalig miljöförstörelse med 

förlust av ekosystem o livsmiljöer).  

Medtag: liggunderlag el filt, A4-papper o kritor (fika vid 8-tiden). 

. 



  

 

tors 4/5 18.15 . HALS-chakra, kreativitet och 

             kommunikation, energikanalcentra 5(7) 

 En grundlig genomgång för att du ska få en djupare 

förståelse . Henrik Hammargren. Kvällen avslutas 

med en demonstration av en healingteknik, 

chakra-balansering, som här görs två och två. 

Denna övning, görs ovanför kroppen, kan göras 

själv dagligen.  Medtag:kudde/filt 
 

tors 11/5 18.15 Det levande vattnet 
Viktor Schauberger och annan vattenforskning 

lör 13/5 17.00 Visafton & knytkalas +ESC 
Vi samlas till gille för fira att vi snart börjar närma oss 

sommarsolståndet. Vi läser högt ur strofer (egna och 

andras), dikter, sånger. Det kan även bli allsång.  

Gemensamt knytkalas Ta med något, ta med till 5-6 

personer + något annat. Dryck ordnar var o en efter  

behag Vi börjar kvällen med planläggning av hösten. 

Obs tiden kl 17.00. Vi är hemma hos Marek Seibt,. 

Tegnergatan 38 D,nb i Uppsala. Anmälan krävs. 

Anmälan o frågor 070-8986838 (Marek). 

 

 

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. 


