Workshop – Lär dig använda pendel!
Pendeln, är med slagrutan och trollstaven det äldsta metafysiska
verktygen genom tiderna! Vad är då en pendel?
En pendel är ”en kropp som hänger så att den fritt kan svänga fram och tillbaka...” (av
latinets pendelur, pendere – att hänga).
Det har i alla tider varit populärt att studera det här ”svängande föremålet” och är i dag till och
med föremål för vetenskapliga studier.
Pendeln har använts till allt ifrån att kontrollera urverk,
registrera jordens rotation som att ta fram vatten!
Pendeln är ett översinnligt redskap som har fungerat i tusentals år!
Som glasögon förbättrar ögats fysiska seende, hjälper pendeln sinnets inre seende.
Bl.a. droppformade pendlar används i stor utsträckning i att bl.a. söka vatten med och har
gjort sig förtjänt av sin plats bredvid den traditionella
y-formade slagrutan och den L-böjda pekaren.
Vad är då slagrutegång?
Det är man använder ett fysisktverktyg för att träna upp sin inre intuitiva, eller högra
hjärnhalvas, förmåga för att få tillgång till den vetskap som ditt logiska sinne (vänstra
hjärnhalva) inte hat tillgång till.
Genom att gå slagrutegång använder man ett verktyg (pendel, pekare) för att definiera sin
intuitiva känsla. Pendeln är ju faktiskt den mest praktiska, då den ryms i fickan! Pendeln är
faktiskt det mest mångsidiga och översinnliga redskapet och kan användas till nästan allt
möjligt ”matnyttigt” du kan tänka dig. De olika användningsoråden och föreställningarna till
detta ”mystiska” verktyg är lika många som det finns människor.
Du kommer under denna kurs lära dig många av dom,
men dessa är inte på lång väg de enda!
Så bered dig på en intensiv, rolig, spännande helg i ”metafysikens tecken!”

Lite om kursinnehåll:
 Börja använda din pendel!
 Bach Blomsterdroppar,
 Relationer!
 ”Tidsmaskinen”,
 Var det finns vatten, elledningar etc.
 Den vinnande lottoraden m.m.

I kurspriset ingår: Kursmaterial, vegetarisk lunch, fika och kursintyg!
Investering: 1000:OBS! OBS!
För mer information kontakta: Chamoria/Anna-Karin Backlund Mobil: 070-7446 777

VÄLKOMNA!

