Inspirativ målning 2018

Storsamling i Alingsås
Ingrid Krianon - Jon Anker Holm
Gästföreläsare: Monica Ljungberg Öhrn – ”Alingsåstemplet”
Lör 4 aug
Sön 5 aug

10 – 21
10 – 15

Folkets hus – nära buss o tåg
Norra Strömgatan 9 , Alingsås -

P-hus 100 m

Vi målar, umgås och gör utflykt till ett samlande
– och förlösande energiområde.
Skapelsens hörnstenar är redan satta i jord.
Nu 2018 aktiveras innehållet / BLÅKOPIAN av UR-frekvensen
som skapar en global Fredsanda(e)
– sprungen ur Kärnan/roten!
Kromana-Skapelseplanen manifesteras i en svindlande karusell,
accelererande nygamla energisystem
som legat vilande för att vi nu i precis rätt tid kan se de Androgyna tonsystemen blomma ut
och ge en aspekt av Kristus till en nyvaken värld.
Tiden är mogen att aktivera Ljusbärarnas hängivna arbete med full kraft i det fysiska
– grävande, stöttande, strukturerande – att ge mod!
Det är dags för de riktigt ”stora elefanterna” att trumpeta i politiken:
Att ha fred och frid som rättesnöre i allt politiskt och socialt arbete.
Att kreera Samarbetets tid över alla kulturer, gränser och system i
EN VILJA – EN KÄLLA för fred!
1000:-

Kurskostnad:
Anmälan:

snarast!

Ingrid,

tel 0247 105 00

- Vi har fått stort intresse redan nu!
eller

jonankerholm1@gmail.com

Meddela namn, telefon och mail - Du får bekräftelse på anmälan.
- Om du inte fått bekräftelse inom 10 dagar, hör av dig till oss igen.
Avbokning: Ge oss besked så snart som möjligt så vi kan ge reservlistan en chans
Ingen anmälningsavgift
- Kursavgiften betalas vid ankomst, i kuvert med namn utanpå (för snabb hantering)
- Du får kvitto under helgen
Logi:

Boka snabbt!

Mat:

Egen medhavd, eller det finns trevliga restauranger på stan.

Fika:

Finns till självkostnadspris

Material:

Ta med allt vad du själv behöver: kritor, färg (ej olja), sax, trasor
- penslar, vattenburk, svampar, tapetrullar, block, (ev duk o staffli)

Det är högsäsong för turismen i augusti !

Vi kommer att sitta lite mer trångt än vanligt, 2 st vid varje bord
Program:
Lör

Sön

9.00
10 – 16.30
18.30 – 21

Registrering – kom i god tid!
Målning - inkl lunch
”Utflykt” till Nolby gård – Föredrag i trädgårdsmiljö

10 .00
13.30 – 15

Målning - stabilisering - minilunch
Vi tittar runt på varandras alster, samt hjälps åt att återställa lokalen
- Avslutning
_________________________________________

Nolby gård - lördag kväll: - Västergötland är ett magiskt landskap med många hemligheter!
Ingrid och Jon: Inledning
Monica Ljungberg Öhrn berättar historien och bakgrunden om Alingsåstemplet.
Avslutning med guidad djupmeditation.
OBS! Samlingen på lördag kväll är även öppen för dem som inte har möjlighet att måla,
men som önskar delta i kvällsprogrammet med dess alldeles speciella gruppacceleration.
-

Anmälan för icke målare: till Monica 0708 43 46 06
Inträde: Målare gratis – övriga 50:-

VARMT VÄLKOMNA

Ingrid - Jon - Monica
www.ingridkrianon-jonankerholm.nu

www.artofmonica

