PRELIMINÄRT PROGRAM
Torsdag 25 maj
13.00 – 14.00
14.00

Incheckning
Öppnande av Konvent 2017 – ordförande.
Information från arrangörerna.

14.30 – 17.30

”DEN FÖRBJUDNA KUNSKAPEN” & ”DEN
FÖRLORADE
KUNSKAPEN”
Hans Oreheim, arkeolog och författare, har under
många år arbetat med olika arkeologiska projekt i
Sverige och utomlands. Hans har även studerat den
nordiska och antikens arkeologi, Egyptologi,
Geovetenskap, Astronomi, Astrologi, Kinesiologi och
Reiki. Hans berättar om en kunskap vi aldrig fick lära
oss i skolan. En kunskap som efter antiken kom att
hemlighållas. Allt för att hindra oss att bli hela
människor. Hans kommer att berätta om kunskap som
kanske kan få dig att ändra din bild av mänsklighetens
historia och vem du egentligen är. Föredraget startar i
Egypten och kommer att belysa de än idag alltför
många olösta arkeologiska och historiska gåtorna.
Även Egyptens gamla mysterieskolor och dess verkliga
budskap som idag har mycket att lära oss. Därefter
talar han om Sumerernas stora kunskap som få känner
till, men som påverkat oss mycket. Vidare om Jesus
och Moses okända hemliga liv i Egypten, tankens
otroliga kraft förr och nu, helig geometri och.

18.00

Middag

19.30

Frågestund med Hans Oreheim

20.30 ca
hämtar hem

Meditation med Ann Henemo och Åsa Persson som
goda energier från Egypten.

21.30

Kvällskaffe
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Fredag 26 maj
08.00

Frukost

09.00 – 12.00 EN INBLICK I FRAMTIDENS MEDICIN MED
FREKVENSAPPARATUR.
Alf Gustafsson kommer att visa hur man tar fram vad
som belastar kroppens organ och stärker cellerna till en
bättre funktion. Att se obalansen innan sjukdom och få
en bättre hälsostatus.
Alf kommer att visa och berätta om två olika
apparaturer. Den ena arbetar med kvantvågor, som
känner av hälsostatusen och skickar på avstånd
”medicin” i form av frekvenser som sedan ger fysiska,
psykiska och högre medvetandeförbättringar.
Den andra apparaturen arbetar elektromagnetiskt. Tar
fram belastningar av bakterier, svampar, virus och
parasiter samt elliminerar de mest aggressiva i varje
kroppsdel.
Efter många år i hälsobranschen har det hänt mycket
med Alfs hälsa just på grund av apparaturen han
använder. Att se alla delar i kroppen och behandla det
som belastar eller se innan sjukdom får fäste är unikt.
12.15 -13.30 Lunch
14.00 – 17.00

Korta kurser/workshop hålls fredag eftermiddag
samt lördag förmiddag.
Du väljer vilka kurser du vill delta i. Vidare information
se sid 5-6
Kurs 1 Information till allmänheten
Kurs 2 Beskydd del 1
Kurs 3 Utforskning av Nydala kloster med slagruta (max
30 deltagare)
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Kurs 4 Trädens hemliga liv
Kurs 5 Trumresa (max 12 deltagara)
17.00

BOKAUKTION

18.00

Middag

19.30

EGYPTISKA OCH FRANSKA VETENSKAPLIGA PENDLAR
Sandy McKenzie föreläser på engelska, tolkas till
svenska av
Anne Björnberg.
I början och mitten av 1900-talet undersökte franska
fysiker och ingenjörer energin som utsöndras från
pendlar som man hittat i egyptiska gravar, Från dessa
utvecklades ett antal Egyptiska
pendlar som var och
en avger olika frekvenser. De upptäckte också Thothpendeln som absorberar, upptäcker och skickar
energier på kommando.
De fortsatte undersöka olika former och skapade
vetenskapliga energipendlar. Dessa pendlar förlitar sig
inte på mentala frågor från pendlaren. De kan upptäcka
frekvenserna och kvalitén på energiutstrålningen från
personer, objekt och platser. De kan också användas för
att ändra frekvensmönster för att korrigera obalanser
samt skapa hälsosamma energier.
En del specialiserade pendlar kan ta bort förbannelser
och svart magi.
Sandy kommer att demonstrera dessa pendlar och du
kommer också få möjlighet att testa dem.

21.30

Kvällskaffe
Ev. fortsättning på bokauktionen

Lördag 27 maj
08.00

Frukost
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09.00

Fortsättning kurser/Workshop
Kurs 6 Helande energier vid medeltidskyrkor & på
pilgrimsleder
Kurs 7 Beskydd del 2
Kurs 8 Mönstrets kraft (på engelska, tolkas till svenska)
Kurs 9 Jordstrålning och vattensök

12.15

Lunch

14.00

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
Rösträtt har den medlem som betalt
medlemsavgift senast 4 veckor före årsmötet. Rösträtt
genom fullmakt är ej tillåten.
Mingel ev. eftermiddagskaffe

18.00

Middag

20.00

RITUELL DANS MED ANNE BJÖRNBERG
I många stensättningar går det in färgknippen. Vi
dansar kvaddans, en enkel och kraftfull dans som alla
kan dansa.

Söndag 28 maj
09.00

ATT ARBETA MED GAMLA KULTPLATSER
Sandy McKenzie har under många år besökt gamla
kultplatser i USA och Europa och mätt deras energier
med olika slags slagruteverktyg och tagit bilder och film
med Oldfield-filter.
Tolkas av Anne Björnberg.
Sandy har upptäckt att många av platserna är inaktiva
som Heliga platser – de har stängts ner. Sandy och
hennes slagrutekompisar upptäckte att platserna kunde
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reaktiveras med tekniker som innefattar fokuserad
avsikt och slagruta.
Idag visar Sandy sina viktigaste slagruteverktyg och
berättar om sina spännande upplevelser.
12.00

Avslutning

12.15

Lunch

Information om kurser/workshop m.m. som hålls fredag em.
och lördag fm.
Kurs 1

Prova på för allmänheten. Agne Olausson m.fl.

Kurs 2

Beskydd. Lilian Carlsson har över 30 års erfarenhet av andligt
arbete vilket också innefattar den viktiga delen om beskydd.
Alla som sysslar med energiarbete och slagruta har kommit i
kontakt med låga energier, energitjuvar, svartmagiker, symboler
och fysiska föremål som har skadliga energier. Från olika
religioner, symboler, folktro och vetenskap får vi ta del av hur
man kan skydda sig.
Eftersom allt är energi är inget omöjligt, gäller bara att ha
nyfikenhet och intresse.

Kurs 3

Nydala kloster ligger vid sjön Ruskens norra strand. Det är ett
munkkloster inom cistercienserorden grundat 1143 av munkar
från franska Clairvaux.
Munkarna som kom hit var inte mycket för ceremonier utan helt
inriktade på bön och arbete. Genom att dela med sig av sina
kunskaper i odling, byggnads- och läkekonst kom de att helt
revolutionera bygden där träldom fortfarande var rådande och
odlings- och läkekonsten lågt utvecklad.
Thomas Gustafsson och Ulf Helgesson hjälper oss utforska
klosterområdet. Åsa Perssson och Ann Henemo arbetar parallellt
med visualisering av ”upptäckterna”.
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Max 30 deltagare.
Kurs 4

Trädens hemliga liv. Olle Vesterberg berättar om hur träden
tänker, känner och talar med varandra som vi människor gör. Det
är också möjligt för människan att tala med träd liksom att tala
med djur. Träden hjälper t.ex. varandra vid sjukdom eller skador
och tar hand om sin avkomma.

Kurs 5

Trumhealing med Kent Ljungvall
Vi gör en trumresa, med trummande ljud reser du till din inre
värld för att möta ditt kraftdjur som är din andliga vägledare och
guide i livet.
Med trummans ljud, ett förändrat medvetandetillstånd och här få
en balans i ditt energifält från höge plan.
Tag med något att ligga på och ev. filt att ha över dig.
Max 12 deltagare.

Kurs 6

Helande energier vid medeltidskyrkor & på pilgrimsleder med
Ann Henemo och Åsa Persson
Under 1100-1300 talet byggdes kyrkor på många av dåtidens
heliga platser. Ann ”ser” energier och har kartlagt många
medeltidskyrkors och kraftplatsers olika energifenomen. Ann har
fokuserat på att kartlägga helande energier. Vi har mycket att
lära, om hur vi kan läka oss själva på dessa platser.
Ann och Åsa vill dela med sig av denna kunskap genom att
berätta och visa bilder. Människor har i århundraden vandrat på
pilgrimsleder, för att besöka heliga platser. Men även för att ta
del av och helas av energierna.

Kurs 7

Beskydd. Del 2 med Lilian Carlsson. I denna del får du praktisk
lära dig hur du själv beskyddar dig. Ta med slagruta och eller
pendel.

Kurs 8

Mönstrets kraft med Sandy McKenzie (på engelska, tolkas till
svenska av Anne Björnberg).
Mönster har energier som man kan mäta med slagruteverktyg.
Man kan använda pendel för att rita energimönster från ett
objekt eller plats för att få fram de underliggande
vibrationsfrekvenserna.
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På den här kursen kommer du att integrera med energimönster
som samlats och skapats av bröderna Servranx i Belgien (de
används av många europeiska terapeuter), och de berömda
”Paper Doctor” –mönstren från USA.
Kurs 9

Jordstrålning och att söka vatten berör oss alla, i hemmet, i
trädgården och på arbetsplatsen. Anders Davidsson låter oss titta
på de olika linjerna med ljus och kärlek samt hög etik vad man
får och inte får göra. Grundläggande samt en del djupare
analyser om hur vi kan, får eller ska hantera dem. Frågan är om
vi kan bli lika duktiga som djur och växter att hantera dessa
energier. Vi ska vara nyfikna på vad det är som strömmar i dessa
linjer också.

KOSTNADER
Alternativ A torsdag 25/5 em. – söndag 28/5 t.o.m. lunch
Helpension i dubbelrum på hotellet, inkl.
deltagaravgift
3150:-/person
Alternativ B torsdag 25/5 em. – söndag 28/5 t.o.m. lunch
Helpension i enkelrum på hotellet,
inkl. deltagaravgift

3400:-

Alternativ C torsdag em. 25/5 – söndag 28/5 t.o.m. lunch
Boende i privat dubbelrum, ca 500 meter från hotellet,
7

med måltider på Hotellet, inkl. deltagaravgift
2500:-/person
Alternativ D Endast deltagaravgift (ej boende eller mat)
400:Alternativ E Endast deltagande i årsmötesförhandlingar
0:-

VIKTIG ALLMÄN INFORMATION
Kurser Du anmäler dig till kurserna genom att på
anmälningsblanketten
markera de kurser du önskar delta i.
Måltider
Första måltiden som ingår i arrangemanget är
torsdag middag. Sista
måltid som ingår är söndag lunch. Om
Du inte bor på hotellet, men önskar delta i
måltider, kontakta
Anita
en

Önskar du äta eller dricka kaffe innan Konventet startar finns
bistro/café i värdshuset där man serverar bl.a. dagens rätt.

Försäljning Vill du sälja något under mötet, t.ex. böcker kontakta
Anita senast 12 maj .
10% av den totala försäljningssumman
betalas som avgift till
Slagruteförbundet och går till Egons Fond.
Vid inköp av ex. slagrutor, pendlar, kepsar m.m. kan SSF
endast ta emot
kontant betalning.
Anmälan
Svenska
5 B,

skall ske skriftligt, senast inkommen 11 april till
Slagruteförbundet, c/o Anita Elmerfeldt, Sturegatan
523 30 Ulricehamn. Anmälan är bindande.

Anmälan efter 11 april innebär förseningsavgift med
100:-/person.
Anmälan kan ej tas emot på telefon.
På anmälan skriver du boende- respektive måltidsalternativ
samt de kurser
du vill delta i. För kurser med begränsat antal
deltagare, ange även
alternativ kurs. Platser på kurser fördelas
efter hand som anmälan och
deltagaravgift inkommit till SSF.
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Avbokning
Vid avbokning efter 8 maj, tas 50% av kostnaden i
avbokningsavgift.
Vid avbokning efter 15 maj sker ingen
återbetalning.
Betalning
skall ske senast 11 april till Svenska
Slagruteförbundet.
Plusgiro 47 28 95 – 2. Märk talongen med ”Konvent 2017”
Glöm ej skriva namn på inbetalningskortet. Betalar du via
internet,
där du endast kan skriva få bokstäver, skicka ett
mail med dina uppgifter
till
medlemsregister@slagruta.org.
Betalning kan ej göras via bankgiro eller swish.
Bekräftelse på anmälan skickas ut tillsammans med vägbeskrivning
och
deltagarförteckning ca 10 dagar före konventet.
Frågor Har Du frågor rörande programmet, kontakta Olle Vesterberg
tel. 0370 – 462 69 eller mail ollevest@outlook.com
Frågor om boende och kost besvaras av Anita Elmerfeldt tel.
0321-14425
eller mail medlemsregister@slagruta.org.

Välkommen till årets Konvent!
Arrangörer och SSF styrelse.
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