
Program för sommarveckan 2021
Fredag 2 Juli

Du anländer senast 11.15 och vi börjar lektioner 11.30 med presentation och genomgång av programmet och annat bra
att veta. Sedan inleder Joel med introduktion i Qigong för att få igång er i denna fina rörelsekonst, som kommer följa
hela veckan som morgon inslag.

13.30 ca – Lunch

15.30 – 19.00 Workshop – Pendel och pekare, söka saker.
Inkluderar ”slutprov” där alla får söka efter en person som är gömd. Jane har i tidningen ”Året Runt” under ett decenni-
um svarat på insändarbrev om allt från oförklarliga fenomen till borttappade saker människor och djur. I denna work-
shop delar hon med sig av sina erfarenheter om detta.

19.30 Middag
…efter middagen har vi ”berättar kväll”. Här delar vi egna upplevelser eller historier med varandra. Kvällen avslutas
med en healing meditation.

Lördag 3 Juli

8.30 Qigong morgon med Joel

9.00 Frukost

10.00 – 11.30 Workshop: Medialitet, Vägledningar, Tarot, egna Encaustic Art kort målas och tolkas.
Här använder vi vår medialitet och lär oss använda dessa kort på ett djupare plan för vägledning och naturligt vis så läg-
ger vi korten på varandra som träning. Jane vägleder er i denna konst att utveckla din intuition och reflektioner genom
medvetandet. Vi tar korten till en högre nivå en du trodde var möjligt .

11.30 – 12.00 Fika

12.00 – 14.00 Workshop – Medialitet, Vägledningar, Tarot, egna Encaustic Art kort målas och tolkas.

14.00 – 16.00 Lunch

16.00-19.00 – Skaparverkstad
Här finns inget som kan stoppa din kreaktivitet – Här hjälper vi varandra skapa. D kan vara att lära sig virka /sticka el-
ler hantera trä. Göra smycken eller måla med akryl färg på canvas eller skapa magiska stenar. Ja, en skaparverkstad helt
enkelt och naturligtvis blandar vi in vår medialitet:). Du tar med material som du vill lära mer om. Det kommer finnas
en del att ta del av här i material men det är bra om du tar med eget också. Som t ex om du vill lära dig virka eller sticka
så är stickor och virknålar bra ta med + garn. Känner du för att måla tavlor ta med canvas och akrylfärg pensel. Förbe-
red gärna en fin sten som du vill måla.

19.30 Middag
… Har vi inte hunnit skapa färdigt så avslutar vi det vi jobbar med. Sedan avslutar vi med en kvällsmeditation ”Stärk
ditt andliga ljus”

Söndag den 4 juli

8.30 Qigong morgon med Joel

9.00 Frukost

10.00- 13.30 med fika emellan – Workshop – Spiritualistiskt mediumskap, kontakt med andra sidan nära och kära.
Från 1 till 1 sittning till storseans träning. Vi tränar alla sinnen; klart seende ,klart hörande och klart kännande. Jag del-
ger er olika tekniker som du kan använda dig av för att förstå andevärldens kommunikation – andens ABC.

13.30- 15.30 Lunch



15.30 – 17.00 –fortsättning– Workshop – Spiritualistiskt mediumskap, kontakt med andra sidan nära och kära.

17.00-17.30 fika

17.30-18.00 förberedelser inför storseansen

18.00 -19.30. Vi håller en Experimentiell Storseans tillsammans. Här hjälper Jane dig att gå ur din komfortzon och hjäl-
per dig våga tänja på dina gåvor antingen med andekontakt eller med din mediala förmåga.

20.00 ca Middag och sedan samkväm.

Måndag  5 Juli

8.30 Qigong morgon med Joel

9.00 Frukost

10.00 – 13.00 – med fika emellan – Workshop Transmediumskap
Denna fantastiska form av spiritualismens mediumskap kräver stor disciplin och dedikering för att kunna utvecklas, då
det förmodligen är det svåraste mediumskapet att utveckla. Detta därför att du som medium måste frångå dina normala
funktioner som människa och nyfikenhet. Du ska bli ett passivt redskap för din transkontroll att kunna kommunicera via
dig och ditt talorgan. Jane hjälper dig att förstå och ger kunskapen vart och på vilken nivå du ska möta din transkontroll.
Vi arbetar i cirkelform. Passar alla som har intresse av transmediumskap.

13.00 – 14.30 Lunch

14.30 – 15.00 Joel, som är Janes cirkelledare ger instruktioner inför transdemonstrationen

15.00-15.20 snabb paus innan demonstrationen

15.30- ca 17.30 Experimentell transdemonstration med Jane Lyzell

17.30 – 18.00 Fika

18.00 Åker vi till Sottern, vår fina badplats. Om vädret tillåter badar vi och bara latar oss och kontemplerar över alla in-
tryck vi haft under dagarna. Vi tänder en läger eld, jag tar fram min trumma och vi gör en trummeditation i lågornas
sken. Kanske dyker ditt kraft djur upp där. Runt 20.00 blir det middag vid badet. Grillat med sallad. Vi stannar så länge
vi vill och naturligtvis åker gitarren med till sjön.

Tisdag 6 Juli

8.30 Qigong morgon med Joel

9.00 Frukost

10.00 – 14.00 – med fika emellan. Workshop: Experimentell Bordsseans. Fysiska fenomen.
Förr i spiritualismen hade man seanser runt ett bord och skapade fysiska fenomen som knackningar och eller bokstavs
tilltningar. Igenom fenomen i bordet kan då våra nära och kära ge sig till känna och har vi tur kanske bordet levitera.

14.00 –15.00 Lunch och sedan hemfärd


