
Inställt
Höstmöte på västkusten.

Vaggaretången 6 km norr Strömstad

Fredag 1 -- söndag 3 oktober 2021

Endast för medlemmar i Sverige och Norge.

Vandrarhemmet är enkelt. Googla ” vaggaretången” så finner du bilder. 

Totalt 20 sängar, 2x1 och 1x4 och resten 7x2 personer.

Hotell, vandrarhem och mat finner du här:  http://kallviken.se/ Avstånd till hotell 201 meter,
restaurang 120 meter och bad i havet 190 meter. (Alla mått fågelvägen).

Vaggaretången har 3 hus enligt bilden. Höger samlas vi och här bor 3. Mitten är vandrarhem med
dubbelrum. Här bor resten. Vänster äter vi och umgås.

Det är gemensamma toaletter och många buskar på utsidan.

Den som inte får plats i vandrarhemmet kan ordna eget och delta i samlingarna. Hotell i närheten.

Vi lagar mat, städar och sköter oss själva. Huvudsaken lågt pris.

På programmet:

-Fredag lyssnar vi till Paul Holmberg som berättar om AGS och benker.

-Lördag försöker vi klara ut vad vi sysslar med. Hur vet vi att dt är rätt energier. Hur kan vi tala om
för andra. Kan vi frekvensbestämma energier. Finns det mätare för energier. Energier i verkligheten.
Vi bestämmer själva om vi besöker Blomsholm, Vitlycke eller Grebbestad med gravfältet och
labyrinten med dess intressanta eneergier.

-Söndag fortsätter vi förmiddagen med teorier. Eftermiddagen skiljs vi åt vid något utflyktsmål som
vi utforskat. Eller: Låga energier. Lilian Carlsson

LEY-linjer i Sverige. Agne Olausson, Lilian Carlsson.

Jag kan bidra, om tid finns, med: Konstiga saker, pyramider  stenar,  reseskildring Kina , PSI-spår.
Eller / och lite hantverk medan vi pratar:  Gör din fällbara pekare eller tälj en pendel.

Två huvudpunkter:
1. Hur hjälper vi Jorden? Vi går igenom mineral-, växt-, djur- o människoliket.
Vatten o växter behöver vår hjälp och hur kan vi hjälpa ett kalhygge att läka? Trädens
medvetande. Trädandar, vad är det?
Bigudinnan, vem är hon?
2. Hur vaken är du i ditt medvetande?
Läs gärna boken Måsen av Rickard Bach.
Vi går igenom Fågel Fenixmyten, Sfinksens gåta, myter som lär oss om vem vi är och vad vi
gör här?

Kostar? Ja minsta möjliga. Vi får skramla till resekostnader till Liliann. Frukost och kvällsmat
kostar. Äta mitt på dagen på matställe eller laga själv. Du får bidra med 200 i "kurskostnader" till
oförutsett.



Mötesdeltagande 

Husbil/vagn finns plats för några på gården.

Till stor del planerar vi gemensamt och efter vädret.

Välkommen till en givande helg

Intresserad? Hör av dig genast till slagruta@olauson.eu eller sms till 0768 35 62 44

Agne Olausson

Greby gravfält

https://www-vastsverige-com.translate.goog/en/tanum/produkter/greby-ancient-burial-ground-
grebbestad/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sv&_x_tr_hl=sv&_x_tr_pto=ajax,sc,elem

utanför Grebbestad är den största kyrkogården runt Bohuslän. Mer än 180 gravar är synliga på ytan,
men under marken ligger troligen många fler. Enligt legenden är fallna skotska krigare begravda i
högarna. Gravarna undersöktes 1873 och kunde sedan dateras till järnåldern, cirka 400-500 ac.
Tittar du på bilden på länken och så försök känna de energier som riktas runt i de tre stenblocken.

Utanför Grebbestads ligger labyrinten Ulmekärr, troligen från järnåldern. Labyrinter är bland de
mest gåtfulla forntida platserna och de finns nästan alltid i kustområden. Liknande labyrinter som
den i Ulmekärr finns också runt Medelhavet, de brittiska öarnas atlantkust och på andra håll i
Skandinavien. Syftet med konstruktionen av labyrinten handlar förmodligen om tur och fertilitet

Vart tar den energi vägen som labyrinten skapar?

--------------------------------------------------------------------------------------

Anmälan till Svenska Slagruteförbundets höstmöte Vaggaretången Strömstad

Vilket Du anmäler Dig via mejl eller snigelpost så vill vi ha reda på

Namn

Adress

Telefon

Mejladress

Önskat boende

Bo samman med

Mat (vegan, vegatarian, intoleranser, av något slag), 



==================================================

Betalning görs med kontanter under kursens gång eller efter överenskommelse.

Vi alla städar lokalerna efter oss.

Skofritt. Tag med sockar.

Hög trappa från gården men har Du svårt att gå så får vi väl hjälpas åt.

Anmälan senast lördag 25/9.
slagruta@olauson.eu

sms 0768 35 62 44


