Shamansk runmagi –
Portal till Drömtiden

Tredagarskurs med Jörgen I Eriksson
27-28 mars + 4 april 2021
Runmagin ingår i en nordisk shamansk kunskapsväg som har återkommit
med kreativ kraft i dagens värld. Under dessa kursdagar undersöker vi på
djupet runornas väsen och kraft, deras kosmiska dimensioner och samband
med heliga platser.
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 skapelsens begynnelse, ”arla i urtid”, och de innehåller den
kosmiska matris som formger hela skapelsen. Via runorna kan vi direkt ta
del av den kunskap som finns inbyggd i den flödande kosmiska processen.
Genom att samverka med runorna kan vi bidra till harmoni och balans för
människor, djur, växter och landskap. Under kursen kombinerar vi runorna
med andra traditionella metoder som själsresor, utesittning/landskapsgång

och ceremonier. Eftersom Moder Jord är vår huvudlärare förläggs en stor del
av kurstiden utomhus vid heliga platser. Kursen tar även upp runmagins
beröringspunkter med andra andliga traditioner och med kvantfysik, alkemi
och djuppsykologi. Avsikten är att deltagarna ska hitta sin egen väg till att
använda runorna som hjälpmedel för att kunna tänka och handla i skönhet.
Jag arbetar med devisen: ”Var och en sin egen shaman”.
Kursen arrangeras av Jordstrålningscentrum. Den första delen 27-28 mars
hålls i området kring Angarn och Vada i Vallentuna kommun. Den andra
delen den 4 april är en halvdag som tillbringas på en helig plats nordväst om
Stockholm. Praktiska frågor om vägbeskrivningar, eventuella samåkningar
m m besvaras av Jordstrålningscentrum.
Tider: Kl 10-17 den 27 och 28 mars, kl 10-14 den 4 april.
Pris: 2900 SEK. Vi bjuder på fika, fikabröd, frukt, smörgåsar. Den som vill
äta mer än så får ta med egen lunch – typ utflyktsmat eftersom vi inte har
tillgång till något kök.
Anmälan görs till Jordstralningsc@gmail.com eller 086582412 eller
0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser.
Jörgen I. Eriksson har arbetat med runor och shamanism i nära 40 år och
skrivit ett flertal böcker om nordisk shamanism. Mer info om hans filosofi
och böcker på: www.norrshaman.net

