PRELIMINÄRT PROGRAM
Torsdag 10 maj
13.30 – 14.25

Incheckning

14.30

Öppnande av Konvent 2018

15.00 – 17.30

Walk-in Hur möter dina nära dig, hur kan livet på jorden
upplevas och levas, utmaningar som finns och hur du hanterar
dem. Föredrag av Maria Karlström Phillips och
David Phillips.
Kunskapen som förmedlas är:
1. Livets grund egots vs – själen. Medvetenhet vs
omedvetenhet
2. Kroppen och hjärnan – Ditt verktyg
3. Att väcka sin inre kraft och växa in i sin egen energi
4. Ta lärdom från sina tidigare liv och släppa gamla
blockeringar
5. Rena sina egna energier och leva i en stark Aura
Maria och David gör föredraget tillsammans. De är utbildade
lärare, föreläsare, utbildare och coacher i kommunikation.
David berättar på ett intressant och humoristiskt sätt hur det är
att leva med en Walkin och hur han upplevde det när det
skedde.
Vi får möjlighet att uppleva och pröva på.
Walk-in är en mycket gammal själ som har gått in i en vuxen
människas kropp och bytt plats med den själ som fanns i
kroppen.

18.00

Middag

19.30 – 20.30

Frågestund med Maria och David.

21.00 -

Trummeditation med Ann Henemo

21.30

Kvällskaffe/te

Fredag 11 maj
08.00
09.00 – 11.30

Frukost
Manifestera nu. Föreläsning med Mikael Säflund.
Föreläsningen innehåller information som kan skapa
förändringar på dina fysiska, emotionella och mentala tillstånd
samt skapa förändringar på många andra områden i ditt liv.
Förmodligen blir du glatt överraskad, förvånad eller kanske
provocerad över föredragets innehåll. Mikael berättar om den
senaste forskningen inom kvantfysik och medvetenhet.

12.00

Lunch

13.30 – ca 16.30

Korta kurser/workshop
Kurs 1
Kurs 2
Kurs 3
Kurs 4

Prova på slagruta för allmänheten.
Fördjupning av ”Manifestera nu”.
Väck din inre kraft och upplev dina egna energier.
Besök på friväxande skogsområde, som tidigare blivit
utsatt för storbrand.

17.00

Middag

18.30 – 21.30

Kurs 5 Söka vatten och linjer.
Kurs 6 Fördjupning av ”Manifester nu”.
Kurs 7 I Arne Groths fotspår.

21.30

Kvällskaffe/te

Lördag 12 maj
08.00

Frukost

09.00 – 12.00

Kurser
Kurs 8 Kartpendling
Kurs 9 Orgoniter
Kurs 10 Utflykt till Tersmedens herrgård, Ramnäs

12.30

Lunch

14.00

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
Rösträtt har den medlem som betalt medlemsavgift senast 4
veckor före årsmötet. Rösträtt genom fullmakt är ej tillåten.
Eftermiddagskaffe med mingel.
Korta inlägg från medlemmar

18.00

Middag

20.00

Bokauktion
Du får gärna skänka böcker till auktionen. Böcker som berör de
områden vi sysslar med.
Intäkterna går till dagens eftermiddagskaffe, som inte ingår
i priset för mat och boende.

21.00

Själarnas dans
Själarnas dans är ett spontant sätt att röra sig efter musik.
Denna musik är förmedlad från UFO genom Åke Gustavsson.
Alla kan vara med, och var och en får ca en kvadratmeter att
röra sig på som man vill.

Syftet med Själarnas dans är att lösa upp spänningar
som är kopplade till måsten och tvång. Det kan medföra att
kroppens och själens integrering förbättras.
22.00

Kvällskaffe/te

Söndag 13 maj
08.00

Frukost

09.00 – 11.30

Transmediumskapet använder Paula Rabenius till att förmedla
budskap från andevärden. De senaste två åren samarbetar hon
med en energiform från en högre frekvensnivå som har
arbetsnamnet Thoth. Redan som barn fick Paula information
om att någon skulle komma att tala genom henne och framföra
viktig information till människorna.
Vi har bett till Thoth om upplysningar om Bosniens pyramider
och även andra pyramider världen över. Vi vill veta varför
pyramiderna byggdes och dess betydelse idag.
Syftet med Paulas arbete är att få människor att hitta sin fulla
potential och sluta leta efter svar utanför sig själva. Vi måste
förstå att kunskap och sanning finns inom oss själva.
Genom att använda healingfrekvenser från den högsta källan
och sina guider ger Paula healing till alla människor på alla plan.
Läkningen kan vara fysisk, emotionell, mental eller på andlig
nivå.
Paula är healingutbildad Reiki-master. Hon arbetar nu med att
genom transmediumskap utforma en ny arbetsmetod.

12.00-12.15

Avslutning

12.30

Lunch
Tack och farväl!

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

Prova på pekare och slagruta för allmänheten. Britt-Marie Nordman m.fl.
medlemmar visar.

Kurs 2

Fördjupning av föreläsningen ”Manifestera nu” med Mikael Säflund.
Hur då?
- Vi leker med kvantfysikens lagar
- Du får ny information om hur verkligheten fungerar
- Du får inblick i de dogmer och föreställningar som tagits för givna i vår nuvarande
världsbild sen 300 år tillbaka
- Du får veta att allt styrs av medvetenhet
- Att du påverkar materia bara du tittar på den
- Du får information om gedigen ny forskning som visar oss en annan verklighet än
den vi trott på och som visar att du kan så mycket mer än vad du lärt dig tro.
- Du gör din första omedelbara transformation på någon annan innan du går härifrån.

Kurs 3

Väck din inre kraft och upplev dina egna energier. Med Maria Karlström-Phillips.
En fördjupning av föredraget Walk-in.

Kurs 4

Vandring i Hälleskogsbrännan med Olle Vesterberg och Jenny Fransson.
Här upplever vi brandens skoningslösa förlopp samt hur växter, fåglar och övriga djur
snabbt vandrat in och anpassat sig till det nya. Frön från brandberoende växter kan ligga
i årtionden i marken och vänta på värmen från en brand. Medan brandgynnade insekter
redan finns på plats innan lågorna slocknat.
Jenny tar kontakt med bl.a. naturväsen för att höra vad de har att säga om branden och
om tiden efter.

Kurs 5

Söka vatten och grundläggande jordstrålning med Per-Uno Fransson.
Hur kan vi med slagrutans hjälp finna en vattenådror och dess djup samt olika linjer
och hur vi ska hantera dem.

Kurs 6

Fördjupning av föreläsningen ”Manifestera nu” med Mikael Säflund. Se kurs 2.

Kurs 7

I Arne Groths Fotspår – om frekvenser, avstörningar och olika experiment m.m. med
Thord Nilsson.
Thord gick kurs för Arne Groth i slutet av 1990-talet och fick då lära sig att det faktiskt
gick att mäta bl.a. frekvenser på så kallad ”jordstrålning” Då Thord i grunden är utbildad
elektroingenjör och hade tillgång till mätinstrument och även möjlighet att bygga egna
ökade intresset för området. Vi går igenom…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kurs 8

Grundläggande om frekvenser, våglängder och övertoner.
Hur man kan räkna om från frekvens till AGS (steg i Arne Groths tabell)
Hur gör man med frekvenser som ligger mellan stegen?
Räkna ut koppartrådslängd för avstörning.
Fällor man kan råka ut för.
Lite bilder om geometri för gitternäten.
Experiment och mätningar som kan vara av intresse.
Tongeneratorn i mobiltelefonen, hur man kan kontrollera och påverka energier.

Kartpendling med Per-Uno Fransson.
Med hjälp av pendel och karta lär vi oss ta ut var olika linjer går, om det stått ett hus på
platsen tidigare m.m.
Tag med egen pendel om du har, gärna med spetsig form.

Kurs 9

Orgoniter – ett intressant healingverktyg. Tomas Fritiofson.
Orgonit består av tre lätt tillgängliga material, som i kombination ”aktiveras” och blir ett
healing-instrument, som attraherar och omvandlar negativ energi till positiv energi utan
att själv förbrukas.
Rätt placerat har detta visat sig ha oanade möjligheter till att ta bort miljöförstöring,
vädermanipulation, stoppa dåliga (artificiella) väderfenomen såsom stormar och
långvarig torka, neutralisera elektromagnetisk strålning, förbättre luft- och
vattenkvalitet över stora ytor, minska kriminalitet, öka fångst av fisk, öka skördar och så
vidare.
Tomas går igenom vad orgonit är och hur de olika typerna av orgonit fungerar, dess
olika användningsområden samt förklarar hur man enkelt tillverkar dem själv hemma.

Kurs 10

Tersmedens herrgård, en fantastisk kraftplats.
Ann Henemo tar med oss på en utflykt till Tersmedens herrgård. Herrgården byggdes i
början av 1800-talet i empirestil. En del av husen på området är från 1600-talet.
Herrgården ligger vid Strömsholms kanal, en naturskön omgivning. Här har vi ett
smörgåsbord av spännande energier.
Vi ska titta, mäta och känna in olika energier såsom leylinjer, sexkantsfönster, solkors,
jordkors, stjärnformationer, kristallformationer, energier som finns vid kyrkor, slott eller
herresäten.

Kostnader
Alternativ A

torsdag 10/5 em. - söndag 13/5 t.o.m. lunch
Helpension i dubbelrum på hotellet
Inkl. deltagaravgift

Alternativ B

3300:-

torsdag 10/5 em. – söndagn13/5 t.o.m. lunch
Helpension i enkelrum på hotellet.
Inkl. deltagaravgift

4000:-

Dessa paket-priser vi fått från hotellet gäller endast vid bokning för hela tiden. Vid
enstaka dagar andra priser, kontakta anita, medlemsregister@slagruta.org

Alternativ C

Endast deltagaravgift

Alternativ D

Endast deltagande i årsmötesförhandlingar

675:0:-

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.

Försäljning Vill du sälja något under mötet, t.ex böcker kontakta Christina,
tel 070 200 19 22 senast 7 maj. 10% av den totala försäljningssumman
betalas som avgift till Slagruteförbundet och går till Egons Fond.
Vid inköp av slagrutor, pendlar, kepsar m.m. kan SSF endast ta emot kontant betalning.

Anmälan skall ske skriftligt, senast inkommen 26 mars till
Svenska Slagruteförbundet c/o Anita Elmerfeldt, Sturegatan 5 B,
523 30 Ulricehamn
Anmälan efter 11 april innebär förseningsavgift med 100:-/person.
Anmälan kan ej tas emot på telefon.
På anmälan skriver du boende resp. måltidsalternativ, samt de kurser du
vill delta i. Du kan endast vara med i en kurs inom resp. grupp, sammanlagt
3 kurser.
Avbokning Vid avbokning efter 23 april, tas 50% av kostnaden i avbokningsavgift.
Vid avbokning efter 30 april sker ingen återbetalning.
Betalning skall ske senast 26 mars till Svenska Slagruteförbundet
Plusgiro 47 28 95 – 2 Märk talongen med Konvent 2018.
Glöm inte 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 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
medlemsregister@slagruta.org eller 0321- 14425

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS KONVENT!
Styrelsen

