
 

Här följer en förteckning på olika föredrag och Workshops som jag utför: 

Telepatisk kommunikation med Djur. 

Lite om innehåll: 

 Hur vi kommunicerar med tanken 

 Djurs varande i nuet och deras försök att tappert förstå oss 

 Hur vi programmerar om olater och disharmonier 

 Vänta aldrig för länge att kontakta veterinär 

 Hur vi övar upp förmågan att åter igen lyssna 

 Den alltid så ledsamma dagen 

 Meditation 

 Frågestund 

 M.m. 

Föredragets längd brukar vara ca 3 h. med avbrott för en fikapaus och bensträckare, men kan 

både kortas och förlängas! 

 

Kärlekens väg!  

Ett föredrag som jag verkligen brinner för som jag går ut med mer och mer. 

Denna workshop/föredrag är baserat på min nyutkomna bok: Amor Vincit Omnia, kärlekens 

väg. 

Lite om innehåll: 

 Att leva i villkorslös kärlek 

 Återföreningen med det inre barnet 

 Olika tekniker att ”städa ur vår ryggsäck” 

 Det 12-e chakrat 

 Det inre heliga rummet i hjärtat 

 Vägen in som är ”hem” 

 Meditation 

 De kosmiska lagarna 

 Frågestund 



EN MYCKET HÖGAKTUELL BOK MED INFORMATION SOM ÄR TILL STOR 

NYTTA I DEN NYA TIDEN – 4:E DIMENSIONEN, SOM VI NU HAR EN RESA 

IGENOM INNAN VI I ENHET KAN TRÄDA IN I 5:E! 

Föredragets längd brukar vara ca 3 h. med avbrott för en fikapaus och bensträckare fast jag 

rekommenderar starkt att detta föredrag förlängs ut i en 1-dagars workshop då det är en mycket 
informationsrik, djupgående visdom som förmedlas och det kan vara svårt att få en 
”korvstoppning” på endast 3 h! 
 
 
 

En inre drömresa till trumma/ trumresa med budskap 

Jag tar emot enskilda eller mindre grupper för en härlig resa in i vårt inre till trummans 

suggestiva rytm.Jag går igenom före vad som kan ske och ni kommer att få guidning till den 

uppgift som trumresan syftar till just för den sessionen, det kan vara att få kontakt med 

sitt/sina kraftdjur, möta sina förfäder, möta och hela sitt inre barn,eller för att hämta kunskap 

från en annan existens etc. 

Efteråt får ni skriva ned era upplevelser och eventuellt dela med er till de andra i gruppen, 

detta är dock frivilligt. 

Vi avrundar det hela med lite fika! 

 

Jag tar emot för en härlig ”trumresa” på Dala Helhetscenter, min lilla kursgård, i 

Rupstjärn utanför Falun, och kan även åka ut till en samordnare på ett s.k. homeparty! 

 

För mer information och bokning ring 070-7446 777 

Välkomna! 

  

  

 


