Shamansk runmagi Heliga platser

Tredagarskurs med Jörgen I Eriksson
24-25 september 2022
Runmagin är en shamansk kunskapsväg som har återkommit med kreativ
kraft i dagens värld. På denna kurs undersöker vi på djupet runornas väsen,
kraft och kosmiska dimensioner med hjälp av heliga platser.
Kosmos kännetecknas av rörelse, relation, medvetande och riktning. Allt
detta ryms i utharken, det magiska runsystemet. I runorna finns den
kosmiska matrisen, det mönster som formger allt som är och allt som blir.
De fungerar som portar eller virvlar in i Drömtiden, fångar de kosmiska
processernas ständiga rörelse och uttrycker totaliteten av all kunskap som
finns utspridd överallt i naturen. Runorna ger oss möjlighet att uppleva det
kosmiska energiflödet direkt, utan förmedlande eller illusoriska
fantombilder, och de representerar en illusionsfri och icke-hierarkisk väg till
total kunskap och total frihet. Runsystemet är självinstruerande och
kanaliserar energi och kunskap inte bara från Moder Jord utan också direkt
från det kosmiska energiflödet. Deras potential förstärks när vi samverkar
med dem på heliga platser som i sig också är virvlar in i Drömtiden.

Förutsättningar för att få del av runornas och jordens kraft och kunskap är
att vi släpper självviktigheten, stoppar den inre dialogen, biter av ödets
trådar och tar fullt ansvar för våra handlingar. Därför kombinerar vi runorna
med andra traditionella metoder som själsresor, utesittning/landskapsgång
och ceremonier och jag tar även upp runmagins beröringspunkter med
andra andliga traditioner och med kvantfysik, alkemi, djuppsykologi och
djupekologi. Avsikten är att deltagarna ska hitta sitt eget sätt att samarbeta
med runorna för att kunna tänka och handla i skönhet och bidra till
harmoni och balans för människor, djur, växter och landskap. Eftersom
Moder Jord är huvudläraren förläggs hela kursen utomhus
Kursen arrangeras av Jordstrålningscentrum, som svarar för allt praktiskt
kring evenemanget. Kursdagarna genomförs på Rösaring i Upplands-Bro och
Runsa i Upplands Väsby.
Tider: Kl 10-17 den 24 och 25 september.
Pris: 1500 SEK. Logi och mat ingår inte i kursen, men deltagarna får vid
kursdagarnas början en välkomstpåse med dryck, frukt och någon kaka.
Den som vill äta mer än så får ta med egen matsäck.
Anmälan görs till Jordstralningsc@gmail.com eller 086582412 eller
0702061282. Du får då en bekräftelse och mer info. Begränsat antal platser.
Obligatorisk kurslitteratur (i förväg) är min bok Runmagi och shamanism 4.0.
Dessutom rekommenderas läsning av Drömtidens portar och Esoterisk
shamanism. Kursdeltagare kan beställa böckerna direkt från norrshaman.
Jörgen I Eriksson har arbetat med runor och shamanism i 40 år och skrivit
ett flertal böcker om nordisk och samisk shamanism. Mer info om hans
filosofi och böcker på: www.norrshaman.net

