Magiska runor och heligt landskap

Två dagar i Gysinge och Drömtiden
22 – 23 september 2018
med Jörgen I Eriksson
Runmagin ingår i en nordisk shamansk kunskapsväg som har återkommit
med stor kraft i dagens värld. Under dessa kursdagar alldeles intill
Dalälvens forsar i Gysinge i norra Uppland undersöker vi på djupet runornas
väsen, kosmologi och inneboende kraft.
Runorna är portar eller virvlar in i Drömtiden, den icke-ordinära
verkligheten; de fångar de kosmiska processernas ständiga rörelse och de
uttrycker totaliteten av all kunskap som finns utspridd överallt i naturen. De
stammar från alltings begynnelse, ”arla i urtid”, och de innehåller den
kosmiska matris som formger hela skapelsen. Via runorna kan vi ta del av
den kunskap som finns inbyggd i den flödande kosmiska processen. Här
finner vi kunskap av Moder Jord och för Moder Jord. Runorna både kan och
vill användas för att bringa harmoni och balans till människor, djur, växter
och landskap. Under kursen kombinerar vi runorna med andra traditionella
metoder som själsresor, utesittning, landskapsgång och ceremonier för att
undersöka och utveckla deras fulla potential. Vi går igenom runmagins
beröringspunkter med kvantfysik, alkemi, djuppsykologi och Mayakosmologins insikter om de nio skapelsevågorna. Avsikten är att deltagarna

ska hitta sin egen väg till att använda runorna som hjälpmedel för att kunna
tänka och handla i skönhet.
Plats: Kurslokal och sovrum ligger i annex till Gysinge bruks herrgård som
ägs av PRO:s folkhögskola. Byggnaderna är renoverade och rummen håller
modern hotellstandard. Måltiderna (vegetariska) serveras i herrgårdens
gamla orangeri. En del av övningarna görs utomhus vid Dalälvsforsarna och
på Granön i direkt anslutning till bruksområdet. Granön ingår i Gysinge
naturreservat och hela området gränsar till Färnebofjärdens nationalpark.
Från Stockholm till Gysinge tar det ca 2 timmar med bil, från Uppsala 1 tim
20 min och från Gävle ca 50 minuter. Från Gävle/Sandviken finns
bussförbindelser med Gysinge.
Tid: Kursen börjar kl 09 på lördagen och slutar ca kl 16 söndagen.
Pris: 2500 SEK inkluderar en övernattning i enkelrum samt måltider (lunch
och middag på lördagen, frukost och lunch på söndagen)
Anmälan: Till Jörgen I. Eriksson på norrshaman@gmail.com Anmälan blir
bindande när anmälningsavgiften på 1000 SEK har betalats till Jörgens
plusgirokonto 4229295-3 eller bankgiro 375-6038 (var noga med att ange
avsändare). Resterande 1500 SEK betalas senast den 1 augusti. Det går
också utmärkt att betala hela kursavgiften vid anmälningstillfället. Max
antal deltagare: 18. Om kursen av någon anledning måste ställas in
återbetalas anmälningsavgiften.
Mer info om Gysinge: http://www.gysinge.se/
Om PRO:s folkhögskola: http://www.pro.se/PROs-Fhsk/prosfhskgysinge/
Om Färnebofjärdens nationalpark:
https://www.sverigesnationalparker.se/park/farnebofjardens-nationalpark/
Jörgen I. Eriksson har arbetat med runor och shamanism i drygt 35 år och
skrivit ett flertal böcker om nordisk shamanism. Info: www.norrshaman.net

