Så här hittar du till Fältöversten på Östermalm i Stockholm

Ingång: Valhallavägen 148, i Fältöverstens bortre hörn vid korsningen av Valhallavägen/Värtavägen vid busshållplatsen. OBS!
Ej ingång från köpcentret.
I entrén finns hiss. Sal 6 ligger en
halv trappa ner.
Bil: Besöksparkering finns i Fältöversten med öppettider 06:00 –
22:00, Värtavägen 1–9 (Q-Park).
Kostnad 60 kr/tim eller maxbelopp 320 kr/dygn.

T-Bana: Röd linje 13 Ropsten/
Norsborg till station Karlaplan,
uppgång Valhallavägen/Värtavägen och korsa Valhallavägen.
Buss: 1, 4 & 72 som stannar på Värtavägen ca 20 meter från entrén.
Mer info om kollektivtrafik finns på www.sl.se

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 570 kr.
I konferensavgiften ingår fika lördag em, söndag fm och em. Ingen lunch serveras.
Lunchställen finns i närheten. Du kan även ta med egen lunch.

Så här anmäler du dig

Anmäl dig via vår hemsida under A-Ö eller fyll i den medföljande anmälningsblanketten och skicka till nedanstående adress. Helst önskar vi din anmälan senast
den 19 oktober. 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 23 oktober.
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 29
Akashakrönikan Behärska själens tillväxt - Illusionen om tid
Stockholm 27-28 okt 2018
Stiftelsen Edgar CAYCE Center inbjuder alla intresserade till årets konferens
den 27-28 oktober.
Plats: Valhallavägen 148, Stockholm. Fältöversten. Östermalms Föreningsråd, sal 6.
Föreläsare: Kevin J. Todeschi från A.R.E. i Virginia Beach, USA. Föreläsningarna tolkas sekventiellt till svenska.
Akashakrönikan
Edgar Cayce uppgav att källan till hans mediala information var Akashakrönikan. Enkelt uttryckt är denna krönika universums ”superdatorsystem”
- en interaktiv informationskälla om varje individs enskilda livsupplevelser.
Krönikan lagrar erfarenheter från det förflutna. I nutid leder krönikan individer till erfarenheter och relationer för deras egen personliga utveckling.
Krönikan förutser ständigt möjliga framtida händelser baserade på varje
individs val och mentala inställning från nutiden. På denna del av konferensen fördjupar vi oss i Cayce-material som har med Akashakrönikan att
göra.

Behärska själens tillväxt

Enligt Cayces readingar är tillväxten av det personliga medvetandet det ultimata syftet med vår existens på jorden. I hundratals readingar under många
årtionden visade Cayce på verktyg som skulle göra det möjligt för individer att
expandera sin personliga medvetenhet och uppleva sitt själs-jag. Detta program
visar hur du tar kontroll över din själstillväxt.

Illusionen om tid

Vårt begrepp om linjär tid kan vara en missuppfattning. Förfluten tid, nutid
och framtid är mycket mer sammankopplade än vad vi kanske har föreställt
oss. Denna föreläsning utforskar illusionen om tid.

Under konferensen tar Kevin bland annat upp följande praktiska moment:

• Utforskning av den egna Akashakrönikan där du kan få glimtar ur det
förflutna, nutiden och framtiden.
• Tre verktyg som enligt Edgar Cayce är kärnan i personlig transformation.

• En ”själslig lek” - en upplevelse som kan ge dig ett personligt svar på alla
tänkbara frågor.
• En andligt centrerande meditation som gavs till den ursprungliga bönegruppen när Edgar Cayce levde.
Oavsett om Cayces information är ny för dig eller om du har studerat
den länge kommer detta program att vara mycket berikande!
Varmt välkommen till årets konferens!
Kevin J. Todeschi är chef för Edgar Cayces A.R.E.
och Atlantic University. Han har ansvar för den dagliga verksamheten i Edgar Cayces organisationer.
Under mer än fyrtio år har han studerat och undervisat om Cayce-materialet. Han har föreläst inför
tusentals personer världen runt, bl.a. i Sverige på
Europakongressen 2007. Kevin är känd för sin förmåga att förklara komplexa ämnen på ett enkelt och
lättförståeligt sätt. Han är mycket uppskattad för
sina insikter och sin humor.
Kevin är en flitig författare som skrivit ett stort antal artiklar och fler än 25
böcker. Översatta till svenska finns Edgar Cayce om Akashakrönikan, Edgar
Cayce om Vibrationer – Kraft i Rörelse och Tolv lektioner i Andlig Utveckling.
Den senaste boken Contemporary Cayce har Kevin skrivit tillsammans med
Henry Reed. Den ger en översikt över Cayce-materialet på ett modernt och
vardagligt språk.
Vår Readingserie nr 15, Edgar Cayces visdom för idag innehåller artiklar
ur denna bok.

Program konferens nr 29
Lördag 27 oktober
10.15 Registrering
10.50 Välkommen, introduktion
11.00 Kevin J. Todeschi: Akashakrönikan, del 1
12.30 Lunch
14.00 Kevin J. Todeschi: Akashakrönikan, del 2
15.15 Fikapaus
15.30 Kevin J. Todeschi: Användning av symbolism för att få tillgång
till medial information
17.00 Föreläsningarna är slut för dagen
Söndag 28 oktober
09.15 Registrering av nytillkomna deltagare
09.25 Välkommen till dag 2
09.30 Kevin J. Todeschi: Illusionen om tid
11.00 Fikapaus
11.15 Kevin J. Todeschi: Behärska själens tillväxt, del 1
12.30 Lunch
14.00 Kevin J. Todeschi: Behärska själens tillväxt, del 2
Inkl. fikapaus
16.30 Konferensen avslutas

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

