Nya Andrums Andliga Akademi
Andlig basutbildning
Denna utbildning vänder sig till dig som är nybörjare i din andliga eller
personliga resa eller till dig som har alla utbildningar men vill få en helhetssyn
inom andlig - personlig utveckling utan någon koppling till religion eller Guru.
I utbildningen ges möjlighet att få förståelse för människans andliga - personliga
väg, genom förslag till olika tänkande och synsätt, där du i egenskap av din
personliga och inre visdom kan förstå och ta med dig visdomen i vardagen.
Detta sker i utbildningen genom föreläsningar, kopplade till trevliga
diskussioner där du kan låta ditt hjärta och förnuft hitta ditt sätt att göra din
andliga - personliga utveckling.
Tanken är att oavsett vilken utbildning/utbildningar du tidigare gått eller de
utbildningar du ska gå så ska denna basutbildning ge dig en plattform att stå på
så att du kan förstå olika sorters former av andlighet, healing mm.
Den som inspirerar i denna basutbildning är Violeta Spångberg. Vid sjukdom
eller liknande, så kan någon annan inspiratör tillfälligt ersätta Violeta.
Utbildningen är upplagd på 10 undervisningsdagar (lördagar) , mellan kl 09.00 –
15.00, under ett år och startar i september 2017.
Kurskostnaden är 1400:- /dag. Om du betalar hela kurskostnaden för ett år
(10 ggr) så får du 10 % rabatt på den totala summan. Lätt lunch ingår i priset.
Anmälan är bindande för alla 10 lektionstillfällena och diplom för utförd
basutbildning tilldelas vid sista lektionstillfället.
Efter att alla anmälningar inkommit till nya Andrum, så kommer ett meddelande
till er, om ni fått plats och i vilken grupp som ni hamnat.
Om du har frågor så vänd dig till nya Andrum 040-260 250 eller till Violeta
0705-25 80 18.

Andlig basutbildning schema
Lektion 1

Andligt – medialt
Andlig utveckling – personlig utveckling
Återfödelse – reinkarnation

Lektion 2

Kropp, själ och ande
Vilka arbetsfält ansvarar de för?
Ande
Själ
Kropp
Personlighet
Kropp – egot
När kopplas själen till den fysiska kroppen?
När kopplas själen från den fysiska kroppen?
Silvertråden

Lektion 3

Aurorna
Kroppen – aurorna
Magnetfältet
Eteriska auran
Emotionella auran
Mentala auran
Kausal auran

Lektion 4

Chakran
Vad är det?
Vad har de för uppgift?
Vilka chakran samarbetar?

Lektion 5

Meditation
Vad är syftet med meditation?
Vad sker fysiskt vid meditation?
Vad är mindfulness?
Vad är skillnaden på tyst eller vägledd
meditation?

Lektion 6

Mästare
Andlig vägledare
Guider
Änglar
Jordbundna andar

Lektion 7

Växandepyramiden (med dess fyra hörn)
Hörn 1 personlig-själslig utveckling
Hörn 2 relationer
Hörn 3 vårt jordiska arbete
Hörn 4 respekten för moder jord, din
fysiska kropp och de 4 elementen

Lektion 8

Healing
Hur fungerar det?
Skillnaden mellan olika healingformer
(Öva healing)

Lektion 9

Känslor
Måste känslor finnas?
Betrakta Abrahams känslo skala
Vad är syftet med rädslor?
Vad är en grundrädsla?
Finns det kollektiva rädslor?

Lektion 10

Andevärlden
Vad händer när vi dör?
Vad innebär de 40 dagarna?
Vad sker mellan liven?
Vad är livsfilmen?
Vad är Akashakrönikan?
Vad är karma

Anmälan
Härmed anmäler jag mig till kursen i andlig basutbildning.
Jag är medveten om att anmälan är bindande och kursavgiften måste
betalas, oavsett om jag medverkar på lektionerna eller ej.






Jag vill betala hela kursavgiften på en gång, med 10 %
rabatt. Kursavgiften (12600:-) insättes på bankgironummer
715-9452.
Jag vill betala per lektionstillfälle.

…………………………………………………………………….
Ort Datum

Telefonnummer (mobilnummer)

………………………………………………………………………
Underskrift

Namnförtydligande

Skicka, eller lämna, anmälan till:
Nya Andrum
Roslinsväg 3
217 55 Malmö
Märk kuvertet ”Basutbildning”
OBS Anmälan måste vara inkommen till nya Andrum senast den 5 augusti 2017 OBS

Lektionstillfälle under 2017/2018
Lördagen den 2 september 2017

Lektion1

Lördagen den 30 september 2017

Lektion 2

Lördagen den 28 oktober 2017

Lektion 3

Lördagen den 25 november 2017

Lektion 4

Lördagen den 16 december 2017

Lektion 5

Lördagen den 27 januari 2018

Lektion 6

Lördagen den 24 februari 2018

Lektion 7

Lördagen den 24 mars 2018

Lektion 8

Lördagen den 28 april 2018

Lektion 9

Lördagen den 26 maj 2018

Lektion 10

