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 1 ligger en
halv trappa upp.
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 990 kr för båda dagarna inklusive fredagskvällens föreställning
och 670 kr för en dag. Du som är betalande stödmedlem i Stiftelsen får rabatt och betalar
890 kr respektive 610 kr. I konferensavgiften ingår fika lördag och söndag. 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 september. 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 september.
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 30

Själsmönster och Själslektioner
Vår resa som själar från skapelsen till avslutningen på jordens skola!

27-29 september 2019 i Stockholm
Stiftelsen Edgar CAYCE Center inbjuder alla intresserade till årets konferens
den 27-29 september.
Plats: Valhallav. 148, Stockholm. Fältöversten. Östermalms Föreningsråd, sal 1.
Föreläsare: Peter Woodbury från A.R.E. i Virginia Beach, USA. Föreläsningarna tolkas sekventiellt till svenska.
Temat för årets föreläsningar är Själsmönster och Själslektioner med underrubriken ”Vår resa som själar från skapelsen till avslutningen på jordens skola!”
Fredag kväll
Konferensen inleds redan på fredagskvällen den 27 september kl. 18.20 med
Peter Woodburys enmansshow ”En afton med Edgar Cayce”. Peter spelar
här Edgar Cayce och publiken har möjlighet att ställa frågor. Frågor och svar
tolkas till svenska men själva föreställningen tolkas inte.
Peter Woodbury
Peter har studerat Cayce-materialet i över 30 år och arbetat som hypnosterapeut med regression i över 20 år. Det var genom Edgar Cayces arbete
som han utvecklade sin teknik, kallad ”Själskontakt”, som gör det möjligt för
individer att ”gå genom slöjan” för att få tillgång till själssinnets obegränsade
visdom, inte olikt det som Edgar Cayce gjorde.
Under konferensen kommer Peter att väva samman Edgar Cayces arbete
och sina egna erfarenheter med regressionshypnos, för att berätta om vår
skapelse, involutionen på jorden, den metafysiska Kristusrollen, vår livsupplevelse och förklara sammanhangen i den intressanta tid vi lever i.
Sessioner
I samband med konferensen erbjuder Peter behandlingar i sin speciella regressionsterapi. Dessa kostar 200 USD (cirka 2000 kr) och bokas
direkt med Peter på e-post: Peter.Woodbury@edgarcayce.org. Det går bra att
betala i svenska kronor i samband med behandlingen. Peter kommer att vara
i Sverige en kortare period både före och efter konferensen.

Under konferensen kommer du att lära dig:
• Syftet med och meningen med livet från vår skapelse som själar till vår
involution på jorden
• Jordens skola: karma och nåd
• Själsgruppers, själsvänners och tvillingsjälars roll i vår andliga utveckling
• Den metafysiska Kristusrollen på vår själs resa
• Hur vi arbetar genom vår själs väg som förberedelse inför vår nästa livstid på
jorden
• Förstå utvärderingsprocessen efter jordelivet angående det gångna livet
• Lär dig om Cayces unika perspektiv på ”interplanetära vistelser” som själen
kan uppleva mellan liven på jorden
• Betydelsen av de extraordinära tider vi nu lever i
• Den stora planen för återvändandet till ”Oneness” (Enhet)
• OCH din speciella plats i den ”Stora Planen”
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!
Peter Woodbury utbildade sig i psykologi vid Harvards universitet. Han fortsatte sin utbildning i socialt arbete vid Bostons
universitet. Han hade en framgångsrik karriär i Boston-området
som psykoterapeut och fakultetsmedlem i Boston University
School of Social Work.
Peter hörde talas om Edgar Cayce på college och flyttade till
Virginia Beach 2002 för att ingå i Edgar Cayces organisation
The Association for Research and Enlightenment, A.R.E. Han har blivit en av
deras stora lärare och undervisar i livscoaching och tidigare livs regressionshypnos. Han föreläser om Cayce-arbetet. Han leder andligt inriktade resor runt om
i världen. Han är också värd för Cayce-organisationernas TV-program, Reflections,
The Wisdom of Edgar Cayce samt skriver en kolumn för magasinet Venture Inward.
Peter är också en av världens mest produktiva regressionsterapeuter och har
genomfört över 5000 regressionssessioner, cirka 350 regressioner om året. Han
arbetar på en bok om sin teknik med titeln Soul Contact. I sin praktik leder han
individer ”bortom slöjan”, så att säga, för att uppleva själssinnet, där en individ
kan uppleva fördjupade minnen, få vägledning från andliga riken och till och
med få se en framtida livsprojektion!

Program konferens nr 30

Fredag 27 september
18.20 Gun Olofsson (GO): Välkommen
18.30 Peter Woodbury (PW): En afton med Edgar Cayce
20.00 Kvällen avslutas

Lördag 28 september
09.30 Registrering
10.00 GO: Välkommen, introduktion
10.10 PW: Meditation, Edgar Cayce om skapelsen och involutionen på jorden, del 1
11.20 Paus
11.35 PW: Edgar Cayce om skapelsen och involutionen på jorden, del 2
12.40 Lunch
14.00 PW: Förstå den metafyssiska Kristus, del 1
15.15 Paus
15.30 PW: Förstå den metafyssiska Kristus, del 2
17.00 Dagen avslutas
Söndag 28 september
09.15 Registrering av nytillkomna deltagare
09.30 GO: Välkommen, information
09.40 PW: Meditation, Liv mellan liven: Planering av det kommande jordelivet och
återblick på det senaste livet på jorden.
11.00 Paus
11.15 PW: Liv mellan jordeliven: Interplanetära vistelser
12.30 Lunch
14.00 PW: Betydelsen av den tid vi nu lever i
15.15 Paus
15.30 PW: Den stora planen för att återgå till ”Oneness” - ”Enhet”,
och vår speciella plats i den stora planen
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

