
Plejaderna

Välkommen att Kontakta  mig för att boka din plats
♥ Marie ♥

Datum: 22-26 November 2017

Tid: ons kl.14– sö kl.12 
(För dig som bokar mat, startar vi med lunch kl.13:30 

och avslutar med lunch efter kursens slut kl.12.00)

Pris: kurs 4400 SEK 
Boende 150 nok/natt 

Plats: Fetsund, Norge

SARAHKKA - Marie J Ytterman, mobil 0703-484544, marie@sarahkka.se
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Plejaderna – Qoto Llankay

De 7 Systrarna , modern & fadern som visar hur vi ska vandra här på 

jorden i samspel och lek, djupt rotade i vårt eget själsljus och den gåva vi 

är.

Pleione – Den Gudomliga Modern över stjärnnationerna
Stjärnan av information och att känna sig buren

Atlas – Den Gudomliga Fadern över stjärnnationerna
Stjärnan av riktning och grundning, upplevelse av dig själv och expansion 
av dina sinnen

Alkyone – Ljusets Stjärna, regnbågens stjärna
Stjärnan som integrerar dig till en djupare helig nivå i dig själv. Tänder en 
sol av ren medvetenhet

Merope – Återkopplandets stjärna, de heliga visionernas stjärna.
Stjärnan som kommer med ljuset av att vara här, i balans. En dörr till 
framtiden

Elektra – Kreativitetens  & uttryckets stjärna
Stjärnan som integrerar upplevelsen av alltings levande energi och 
balansen som skapas i samarbetet med allas utryck

Kelaino – Hjärtat i plejaderna, Kärlekens och medkänslans stjärna
Stjärnan som kommer med upplevelsen av att allt finns där för mig. 
Levande puls av livsenergi/kärlek som aldrig sinar

Maia – Identitets stjärnan, direkt koppling till din själ
Stjärnan som känner vem du är, din historia och den du ska bli

Taygete – Manifestationens stjärna
Stjärnan som bär alla frön för ny början, en ny dröm

Asterope – Illuminationens stjärna, belyser din väg
Stjärnan för hur du vandrar här på jorden, med betoning på hur

Jag samarbetar med Bjørn LØken,

professor i Slagverk, Norges 

musikhögskola. Bjørn delar sin gåva 

som musiker, bla via gong instrumentet 

och är min medhjälpare under 

kursdagarna.
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KursAnmälan

Betala in 500 sek på :

Bankgiro: 5290-8332
IBAN: SE2280000838810039389689
Bic/Swift: SWEDSESS

Märk din inbetalning med ”Plejaderna, kursdatum, ditt namn & e-mail för 
kursbekräftelse”.

Anmälan är bindande.
(vid ev. akut sjukanmälan dras en adm. kostnad på 100 sek)

Sista inbetalningsdag av anmavg. 3 veckor före kursstart.
När du är bekräftad får du en faktura med resterande belopp.
( 3900 sek)

I mån av plats kan du anmäla dig efter utsatt datum anm. datum
ring eller maila Marie.

Mongoliet 2014



Boende & Mat
Boende  
Boendet kommer att vara hemma hos Bjørn och Maria där du kan boka in dig i 

flerbäddsrum á 150 nok/natt. 
Anmälan av boende görs till Bjørn via e-mail: slagbjorn.loken@gmail.com

Lakan & handduk finns att hyra för 50 nok.
Boende betalas till Bjørn eller Maria. Ej medräknat i kurspriset

Mat 
Angelina Hjelm kommer att laga Veg/Raw food mat till oss, du bokar 
själv hos Angelina. Ange om du har speciella behov.

Hela matpaketet: 2250 SEK  (frukost, lunch, fika, middag)
Matpaket utan frukost: 1850 SEK 

(Maten betalas till Angelina. Ej medräknat i kurspriset)
angelinanaturalis@gmail.com , Tfn: +46 (0)70 250 00 85
www.angelinanaturalis.com
Läs mer om maten under ”levande mat för levande människor” på hemsidan

SARAHKKA - Marie J Ytterman, mobil 0703-484544, marie@sarahkka.se

Vägbeskrivning från  Oslo till Fetsund
Bil:

Om man kommer från Oslo: Följ E4:an till Lilleström. Ta sen riksväg 22 till Fetsund och kör 

över älven Glomma. Ta till höger vid Shell bensinstation mot Fet kirke. Innan du kommer 

fram till kyrkan ligger Riddersand barneskole på höger sida. Där tar du huvudvägen till 

vänster, uppför en backe (ca 300m). Lökenveien 37B ligger rakt fram efter att du har kört 

mellan två röda, stora lador.

Om man kommer från Mysen: Ta riksväg 22 mot Lilleström. Ca 10 km före Lilleström ligger 

Fetsund. Kör inte över bron utan ta till vänster på Lökenveien innan du kommer till rondellen 

vid Shell bensinstation. Sväng till vänster i nästa korsning och följ  sedan vägen tills du ser en 

röd lada och ett vitt hus på vänster sida.Direkt efter det vita huset ligger Lökenveien 37 B

Tåg:

Om man kommer med tåg från Sverige hoppar man av i Lilleström där vi hämtar.

Om man kommer från Oslo kan man antingen åka direkttåg till Fetsund station eller ta tåg till 

Lilleström. Vi kan hämta på båda ställena.

Flyg:

Från flygplatsen, Oslo Lufthavn, går det tåg ca var 15:e minut till Lilleström där vi hämtar.

Frågor om vägbeskrivning och Anmälan om hämtning görs till Bjørn för samordning.

mailto:slagbjorn.loken@gmail.com
http://www.angelinanaturalis.com/

