
 

Kalendarium höst/vinter 2011 
Vibera - en oas i Vasastan! Dagtid kan du få hjälp med kroppen och knoppen: Akupunktur, Quantum Pulse, 
kostrådgivning, The Work av Byron Katie och Reconnective healing. Kvällstid har vi träffar och filmer för 
inspiration och expansion! 

Filmkvällar:
Varje filmkväll börjar vi med en 5 min. Quantum Pulse session, sen är det film med fikapaus och möjlighet 
till kreativa samtal. OBS! Föranmälan till alla våra aktiviteter! 

Tisdagar 25 okt - 8 nov - 29 nov - 20 dec 19.00-20.30.120 kr. Filmerna är ca 60 min. 
Attraktionslagen - Filmer med Abraham-Hicks, från deras workshops. 

Vad pågår bakom kulisserna och vad kan vi vara och göra? Ny filmserie med 9 filmer.

Ons 26 okt 18.00-20.30. 120 kr. Filmen är 52 min. 
Surplus - terrorized into being consumers.
Prisbelönt svensk dokumentär. ”juxtaposes images and music with great rythm and technical 
perfection.” Mer info: www.imdb.com/title/tt0368314/

Tor 3 nov 18.00-21.00. 120 kr. Filmen är 120 min.
Zeitgeist - the movie.
Zeitgeist betyder tidsanda på tyska. Den flerfaldigt prisbelönade filmen blivit en ikon. Den har 
sänts i över 35 språk i över 70 länder och har ansetts vara en av de mest populära film-
fenomenen genom tiderna. Första delen är en dokumentär om den kristna trons ursprung 
och hur amerikanska banker tog över världen i början av nittonhundratalet och hur detta 
relaterar till de krig som sedan utkämpas. www.zeitgeistmovie.com

Mån 7 nov 18.00-21.00. 120 kr. Filmen är 2 tim & 40 min.
Zeitgeist - Addendum.
Del två försöker hitta orsakerna till korruption, samtidigt som den erbjuder en lösning.

Ons 16 nov 18.00-21.00. 120 kr. Filmen är 120 min.
Zeitgeist - Moving forward.
Del tre handlar i huvudsak om det monetära systemet, hur världen fungerar och styrs. 

Tor 24 nov 18.00-21.00. 120 kr. 
Thrive - What on earth will it take?

Världspremiär den 11 nov. (11.11.11) En okonventionell dokumentär som lyfter slöjan på vad som verkligen 
händer i vår värld genom att följa pengarna uppströms. Den väver samman genombrott inom olika områden 
och erbjuder verkliga lösningar, ger oss djärva strategier för att återta våra liv och vår framtid. 
www.thrivemovement.com
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !     vänd -->
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Mån 28 nov: del 1  •  mån 5 dec: del 2  •  tor 15 dec: del 3  
mån 19 dec: del 4 18.00-21.00. 120 kr. Filmerna är 120 min.
David Icke - The lion sleeps no more!
I 20 år har han avslöjat häpnadsväckande hemligheter och undertryckt information! Detta är 
hans senaste film, en åtta timmars presentation inför 2500 människor på Londons Brixton 
Academy i maj 2010. www.davidicke.com

Ny filmserie: Tema 2012: Jan 2012 Första filmen:18.00-20.30. 120 kr. 
The birth of a new humanity  
Ny och inspirerande film med Drunvalo Melchizedek, han pratar bla om Atlantis, Merkaban, 
helig geometri, Toth, Pyramiderna, heliga platser mm. Mer om Drunvalo: www.drunvalo.net
 

_________________________________________________________________________________

Träffar:
Tor 27 okt - tor 10 nov - ons 30 nov
Meditation  - Det är lättare att meditera i grupp än ensam och så har vi ju Quantum Pulsen 
med sina alphavågor, tjoho! Utforska din sanna natur med Jeddah Maliʼs fantastiska 
guidade meditationer. 
Meditation 1 - Conscious Awareness in the Present Moment 27 okt

Meditation 2 - Intention and Feedback 10 nov

Meditation 3 - Overcoming Limitation 30 nov

Meditation 4 - Energy Centers jan 2012

Meditation 5 - Energy Bodies jan 2012

Meditation 6 - Trust and Surrender jan 2012

Meditation 7 - Changing the Paradigm feb 2012

Meditation 8 - Benevolent Intelligence feb 2012

Läs mer om Jeddah Mali här: www.jeddahmali.com
Läs mer om meditationerna här: http://www.jeddahmali.com/pdfs/SeedsBooklet2.pdf 

Tisdagar 1 nov - 22 nov - 13 dec 19.00-21.00.120 kr. Fika ingår.
Abraham-Hicks fokushjul:  Ett utav deras väldigt bra verktyg. Kom och lär dig hur man gör 
eller kom för att du inte kommit dig för på egen hand. En skrivprocess där man går från det 
specifika man inte vill ha till att känna att det man önskar är möjligt. 

Tisdagar 15 nov - 6 dec 19.00-21.00. 120 kr. Fika ingår.
Abraham-Hicks sharinggrupp:  Många har uttryckt en önskan om en grupp som träffas och 
delar insikter och erfarenheter från sitt engagemang med Abraham-Hicks läror. Alla får lite tid 
att berätta vad som manifesterats och allt fantastiskt som händer hela tiden. Möjlighet till 
feedback på saker du funderat på och gruppvisualiseringar.

Onsdagar 2 nov - 23 nov - 14 dec 18.00-20.00. 120 kr. Fika ingår. 
The Work av Byron Katie - ”The Work” träffar: Har du ingen att göra The Work med? Kom 
med ett ifyllt ”Döm din nästa formulär” så delar vi upp oss i par. Mer info om The Work: 
www.lovingliving.se eller www.thework.com     
om formuläret: http://lovingliving.se/komigangthework.html#Dömdinnästa
Del 1 onsdag 9 nov - del 2 fredag 11 nov 18.00-21.00. 300 kr per del. Fika ingår. 
The Work kurs: Vad är egentligen ”The Work” och hur gör man? Maila för mer information!

Kl.18.00-19.30. 
Quantum Pulse och 

meditation från cd skiva 
(med hennes tillstånd) 120 kr.
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Mån 14 nov - ons 7 dec  18.00-20.00. 120 kr. 
Du är ju redan dig själv! - Bob Sagevid kommer till Vibera och berättar. Kom och lyssna, upplev övningar  

och ställ frågor!  Läs mer på Bobs hemsida www.sagevid.se
”Livet lever ju redan i dig av sig självt som dig själv men du har varit så upptagen med att vara en 
person och leva genom sinnena så du har glömt bort självinsikten, den inre subtila nivån av närvaro 
av livet självt i hjärtat. Det personliga sinnets alla koncept och begrepp överskuggar livsnärvaron i 
hjärtat. När de tystnat, när den inre dialogen tystnat, när alla bedömanden av sinnesintryck upphör 
då lyser självets strålande väsen av sig självt för sig självt och sinnet kommer att vara stilla berusat 
av inre orsakslös lycka även i de dagliga sysslorna tack vare att det direkt erfar sin egen 
obegränsade källa och sin enhet med den.” - Bob Sagevid. 

Torsdagar 19 nov - 8 dec 18.00-20.00. 120 kr. 
”Redan här”: Kom hem till dig själv via din längtan och skapa det du önskar! Ju mer vi är i 
kontakt med den desto mer förändras våra yttre omständigheter. Individuell skrivprocess och 
kraften av gruppen. Skriv om din längtan, om det du vill skapa och uttryck det i ord. 
Inspirerad av Abraham-Hicks ”Rampage of appreciation”. Liten grupp att känna sig trygg i, 
max 8 pers. 

Tors 1 dec 18.00-20.00. 120 kr.
”Vila”: Glädjen vi söker finns i oss hela tiden. Den är ʻredan härʼ, väntande bortom våra 
tankar. Att skilja på närvaro och uppmärksamhet. Närvaron gör ingenting, den bara är. Att 
inte fokusera på något utanför eller på tankar och känslor utan att vila uppmärksamheten på 
det vi är - närvaron. Då sker något magiskt! Vi utforskar tillsammans i liten trygg grupp.

Är du ledig dagtid? Jag är öppen för gruppträffar dagtid på vardagar. Hör av dig! 

Alla onsdagar - billig ”lunchvibe”  kl. 12.30  - Kom och ”viba” billigare på lunchen! 100 kr.
För Quantum Pulse entusiaster! Hör också av dig om du vill komma med några vänner så kan vi komma 
överens om en passande tid till ett lägre pris! Tala med oss om du är arbetslös, studerande eller liknande så 
kan du få support till alla våra aktiviteter.

Quantum Pulsen kan ge dig: 
•Omedelbart ökad energi • Balansering av kroppens elektromagnetiska fält • Stressupplösning • 
Djupavslappning • Centrering och fokus • Förmåga till fördjupad meditation • Att du blir pigg 
En sittning tar ca 5 min. Effekten håller i sig i flera dagar och är samtidigt ackumulativ. Det 
är enkelt - du sitter bara på en stol vid maskinen. Detta är banbrytande teknologi baserad 
på kända forskares teorier. Den används av terapeuter och healers runt om i världen och är 

ny i Sverige. Den har ett flödande elektromagnetiskt fält med frekvenser inom spektrat infrarött-ultraviolett, 
den stimulerar biofotoniskt ljus och producerar alfavågor. Vibrationen i ditt energifält höjs. Identifikation 
med negativa tankar och känslor tenderar att lösas upp (vibrationsfrekvensen ökar), man känner sig mer 
centrerad och får mer energi och så kan det även ha balanserande effekter på den fysiska kroppen. Ett 
munk-kloster i Kalifornien har en maskin! Munkar ljudar genom sina chakran varje morgon för att hålla sin 
energikropp ren och klar, QP’n är en västerländsk variant. Nu kan man kila in och ”vibba” på lunchen ett 
par gånger i veckan.....läs mer om Quantum Pulsen på www.vibera.se

Reconnective healing  
Britt-Marie (andra halvan av Vibera) öppnar upp Villa Ro i Skokloster (nära Uppsala och Enköping). 
Där kan man nu få Quantum Pulse sessioner och Reconnnective Healing. Till sommaren kommer vi 
även att hålla mini-retreater där i det vackra huset. Britt-Marie har level III i Reconnective Healing och 
ger behandlingar i Villa Ro eller inne på Vibera i Stockholm. Kontakta henne för mer info.

Vibera - Birkagatan 29 vid St. Eriksplan - Tel. Annica Medici 08-327108 - 0722-018111 - annica@vibera.se
Villa Ro - Abbedissavägen 29 Skokloster - Tel Britt-Marie Apelsten-Helm 018-386194 - 072-2005888 - info@vibera.se
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