Om Edgar Cayce

Edgar Cayce (1877-1945) verkade i USA och blev redan som ung
känd för att vara oerhört medial. Under drygt 40 år gjorde han
mer än 14.000 mediala readingar som dokumenterades. Hans livsinställning kan sammanfattas med:
Anden är Livet - Sinnet är Byggherren - Det Fysiska är Resultatet

Plats: Biyanakademin, Johan Enbergs väg 20, Solna

Så här hittar du:
Från T-centralen, tag Blå linje mot Akalla/Hjulsta, båda linjerna går bra. Stationerna
innan målet är Rådhuset, Fridhemsplan och Stadshagen. Stig av vid Västra Skogen.
Där finns flera uppgångar. Vid sista vagnen, gå upp för trapporna i färdriktningen. Tag
höger, gå så långt bort det är möjligt och åk upp med rulltrappan (hög). När du kommit
upp och utanför spärrarna och ut på torget ser du Biyunakademin 50 m rakt ut från
T-baneutgången.
Kommer du med bil finns parkering strax intill Biyunakademin. Det är P-avgift hela
dagen.

Konferensavgift

Konferensavgiften är 950 kr för båda dagarna och 630 kr för en dag. Du som är
betalande stödmedlem i Stiftelsen får rabatt och betalar 850 kr respektive 560 kr.
I konferensavgiften ingår fika på morgonen och på eftermiddagen. Ingen lunch serveras. Strax intill finns en restaurang som serverar kinamat, en pizzeria samt COOP
som har sallader m.m. Du kan även ta med egen lunch.

Så här anmäler du dig

Du kan anmäla dig via vår hemsida eller fylla i den medföljande anmälningsblanketten och skicka till nedanstående adress. Helst önskar vi din anmälan senast den 25
augusti. Det är viktigt att du anmäler dig för att försäkra dig om att det finns plats.
För att underlätta vår administration och organisation önskar vi få din betalning på
pg 838 67 65-5 senast den 28 augusti.
Vid senare anmälan betalar du kontant vid ankomsten.
Vid frågor kontakta Gun tel. 0456-276 49 eller 073 945 27 50, info@edgarcayce.se
Stiftelsen Edgar CAYCE Center, Box 23, 295 21 Bromölla
www.edgarcayce.se

Inbjudan till

Edgar CAYCE konferens nr 28
VI OCH VÅRA SÄLLSKAPSDJUR
i ett holistiskt perspektiv
Biyunakademin, Solna 2-3 sep 2017
Stiftelsen Edgar CAYCE Center inbjuder alla intresserade till årets konferens med
temat VI OCH VÅRA SÄLLSKAPSDJUR i ett holistiskt perspektiv. Årets
konferens skiljer sig från tidigare konferenser genom att en del av föreläsningarna
handlar om våra sällskapsdjur. Tyvärr får våra fyrbenta vänner inte följa med till
konferensen, eftersom djur inte är tillåtna i lokalen.
Edgar Cayce kallas ibland den holistiska medicinens fader. En holistisk syn innebär
en medvetenhet om att det finns mer än ögat kan se. Vi människor och våra djur, kort
sagt alla levande varelser består av såväl mentala och andliga sidor som fysiska. För
en fullständig läkning måste alla dessa tre aspekter tas med. I en reading läser vi:
Som vi nu finner beträffande denna kropp … måste hela kroppen
beaktas; det vill säga kroppens fysiska, mentala och andliga delar.
[1189-2]
I Cayces readingar kan vi se att råden för läkning av en sjukdom kan se olika ut för
olika individer. Studerar man många readingar i samma ämne finner man att vissa
allmänna principer ändå blir tydliga.
Edgar Cayce tyckte säkert om djur men prioriterade att hjälpa människor och endast
ett fåtal readingar tar upp någon djurfråga. Många av de allmänna riktlinjerna för
hälsa kan emellertid även gälla djuren.
Vi har i år glädjen att hälsa Bill (William) Austin och Doug Knueven välkomna
som föreläsare. De kommer från USA och deras föreläsningar tolkas till svenska. De
är båda väl insatta i hälsofrågor, Bill för människor och Doug för djur. På nästa sida
finns en kort presentation av dem och deras föreläsningar.
Varmt välkommen till årets konferens

Dr Bill (William) Austin har arbetat med hälsofrågor under de senaste 50 åren. I sitt yrkesliv har han bl.a. undervisat i anatomi och
fysiologi och är doktor i kiropraktik. Han har även publicerat ett
flertal forskningsrapporter. Som deltidspensionär ger han behandlingar ett par dagar i veckan.
Första gången Bill kom i kontakt med Cayce var när han läste Det
finns en flod av Thomas Sugrue. Fortsatta studier av Cayces readingar inspirerade honom att bli doktor i kiropraktik. För närvarande är han ordförande i
styrelsen för A.R.E. (Association for Research and Enlightenment) i Virginia Beach.
Under Bills föreläsningar får du lära dig Cayces grundläggande principer för
hälsa: Hur man tar hand om sin hälsa, utför några fysiska metoder för att främja
läkning/hälsa, användning av några rekommenderade produkter samt vikten av att
ha rätt attityd och intention.
Dr Doug Knueven är holistisk veterinär och sedan länge medlem
i A.R.E. Sedan 2007 skriver han artiklar om holistisk djurvård i
magasinet Venture Inward. Han har även skrivit boken Stand by
me, som på svenska heter Vi och våra sällskapsdjur med undertiteln En holistisk handbok med visdom från Edgar Cayces filosofi.
Dougs föreläsningar kommer att förklara grunderna för holistisk
djurvård och den andliga aspekten av förhållandet med våra sällskapsdjur. Han tar även upp den ideala, naturliga kosten för husdjur och berättar om
hur du tillämpar akupressur på dig själv och ditt djur. Föreläsningarna ger insikter i
hur du kan hjälpa dina djurvänner att behålla eller återfå holistisk hälsa.
Thomas Jedensjö är styrelseledamot i Stiftelsen Edgar CAYCE
Center. Han är intresserad av meditation, bland annat så som den
lärs ut av Cayce och av buddhismen. Thomas leder meditationen
på lördagen.

Karin Bernström är medarbetare till Stiftelsen. Hon började arbeta med alternativ medicin 1974. Runt 1980 kom hon i kontaktmed boken There is a River som blev hennes ”lilla bibel”. Karin
leder söndagens meditation.

Program konferens nr 28
Lördag 2 september
09.00
Registrering
09.30
Gun Olofsson: Välkommen, allmän information
09.40
Thomas Jedensjö: Meditation
10.10
Paus
10.20
Bill Austin: Betydelsen av attityderna och tilliten till läkningsprocessen
11.10
Paus
11.20
Doug Knueven: En introduktion till holistisk djurvård
12.10
Lunch
13.40
Bill Austin: Praktiska tillämpningar av Cayces principer
		
- Mobilisering av ryggrad och leder
		
- Frigöring från blockeringar
		
- Återställning av cirkulationen
		
- Normalisering av kroppstemperaturen
15.10
Fika
15.40
Doug Knueven: Det andliga förhållandet med våra sällskapsdjur
16.30
Paus
16.40
Bill Austin: Meditationens hälsofrämjande egenskaper
17.25
Frågestund
17.50
Dagen avslutas
Söndag 3 september
09.00
Registrering av nya deltagare och morgonfika
09.30
Karin Bernström: Meditation
10.00
Paus
10.10
Bill Austin: Vibrationer och hälsa
11.00
Paus
11.10
Doug Knueven: Akupressur för människa och djur samt naturlig näring
för djur - del 1
12.25
Lunch
13.40
Bill Austin: Studiegrupper, Introduktion
Erfarenheter av studiegruppsarbete (Gun, Ulf, Kinga, Doug)
Diskussion
15.15
Fika
15.45
Doug Knueven: Akupressur för människa och djur samt naturlig näring
för djur - del 2
17.00
Frågestund
ca 17.20 Konferensen avslutas

