Gå på
kurs vt17

- gör något tillsammans
- SKAPA SKÖNHET
- lär dig något nytt
- bli inspirerad
- utveckla din intuition
- slappna av
- upptäck dig själv
- bli glad
- designa
- uttryck dig själv
- överraska dig själv
- upplev
- öppna upp
- ha roligt
- dela med andra
- få insikter

www.kristallrummet.se

Gör din egen
drömfångare
4/2 -17
Skolloven är ofta härliga tillfällen att sysselsätta både föräldrar och barn med något nytt.
Kom till Kristallrummet och pröva på att göra
drömfångare eller lär dig mer om jordens
stenar och kristaller, hur de bildas, vad de kan
användas till och varför.
Drömfångarkurs: Gör din egen drömfångare.
Trådar, tyg och ring ingår. Ta med dig fjädrar,
pärlor eller andra prydnader till din drömfångare. Pärlor kostar från 1 kr/st hos oss.
Kurserna äger rum mellan 16.30 och 18.00 på
en lördag på Kristallrummets butik på
Hökens gata 6.
Kostnaden är 250 kr för en vuxen och ett barn.
En vuxen kan ta med sig ett extra barn för 100
kr.
Alla våra kurser sker i butiken på
Kristallrummet på Hökens gata 6 om inget
annat anges

Lär dig att göra
chakrabalansering
på dig själv & andra
Kursen är upplagd på tre söndagar: 9/10,
23/10 och 6/11 2016
Endast sex kursdeltagare.
Varje söndag innebär att ni byter behandling
med en kursdeltagare.
Sammanlagt får ni alltså tre behandlingar var.
Tillsammans med teorietisk kunskap om
stenar, kundalinienergi och chakra, chakrameditationer och intiutionsövningar blir du
en fantastisk kristallbalanserare efter tre
söndagar.
Tid: 12.00 – 17.00
Plats i Skärmarbrink.
Kostnad 1500 kr
Alla kursdeltagare får 10% på Kristallrummets
hela sortiment under kurstiden.

Kristallkvällar
onsdagarna 4/1 och
22/2-17
kl. 18.30-21.00
Kvällen innehåller meditation med kristaller och stenar, kunskap om chakra och de
olika stenarnas egenskaper. Du hittar och
fördjupar din kontakt med de kristaller
och stenar som är speciellt bra för dig.
De Magiska stenkvällarna är berörande,
inspirerande och avslappnande. Du får
kontakt med aspekter och tillstånd i dig
själv som du kanske inte visste fanns.
Låt stenarna vara guider in i framtiden och
hitta tilliten till något som är större än dig
själv... ;-)
Vill du lära dig att ge konsultationer i kristalläsning själv? Då är dessa kvällar ett första steg. Därefter går du på Utbildningen
till Kristalläsare kurs 1.

Smyckeskurs: Knyta
pärlor på pärlsilke!
Söndag 29/1-17
Mycket omtyckt och efterfrågad kurs!
Att lära sig att göra snygga knutar mellan pärlorna är en fråga om teknik och träning. Du
lär dig även att göra snygga avslut både med
och utan lås. Kursen kan ses som en uppföljning
av våra andra smyckeskurser men du kan
också gå den utan förkunskaper, men med
vetskapen om att man kanske inte hinner
avsluta sitt halsband.
Du blir tränad i både hur du startar, knyter
och avslutar ditt halsband eller armband.
Tråd att träna med ingår och alla som går kursen får 10% på allt vårt material att jobba med!
Kursen sker 12.00- 16.30

Varmt välkommen
på smyckeskurs!
Kursdatum vt-17 är torsdagar: 9/3-30/3 och
6/4 mellan 18.30 och 21.00.
Inga förkunskaper krävs på vår populära
smyckeskurs!
Gör smycken själv! kostar 1500 kr för 13 timmars undervisning under 5 kvällar.
Kristallrummet bjuder på kaffe, örtte, te och
tilltugg på kvällen. Du har 10% på Kristallrummets alla produkter på kurskvällarna.
Kurstillfälle ser ut ungefär såhär:
1: Armband eller halsband på Beadalon tråd,
klämpärlor och klämpärletång.
2: Trä halsband eller armband på pärlsilke
med två olika typer av knutar. Hur du fäster
ett lås och säkrar knutarna.
3: Örhängen eller berlocker med silver eller
guldpläterade hattpinnar, rundtänger och avbitare.
4: Armband eller halsband på elastisk tråd och
hur du gör dem hållbara.
5: Avslut och inspiration till ditt framtida skapande. Hjälp att avsluta olika projekt.

Vi kombinerar
tillverkning av ditt
eget vackra halsband
med meditation &
självinsikt!
Tid: 19 & 26/1 och 2/2-16, 18.30-21.00
Tre sköna kvällar under hösten för att hitta
helande vibrationer för dig, designa och skapa din egen mala, ditt radband eller dina
prayerbeads.
Du blir guidad att hitta dina egna healingstenar för att göra en mala, prayerbead eller
radband med de stenar som du intuitivt valt
ut som stöd för dig på din väg. Du får tid att
fundera på designen och olika kombinationer,
tekniker osv för att just ditt smycke ska passa
dig.
Allt eftersom du ser ditt smycke växa fram
applicerar vi de tekniker och kunskaper du
lärt dig för att det ska bli ett hållbart och
fungerande smycke.
Kursen kräver inga förkunskaper. Tråd att
träna med ingår och alla som går kursen får
10% på allt vårt material att jobba med!

Låt oss hjälpa er att
göra smycken på er
möhippa & svensexa!
Möhippan eller svensexan är inte bara ett
minne för den blivande bruden / brudgummen.
En möhippa är också ett tillfälle att fördjupa
och fira sin vänskap.
Den kvinliga och manliga gemenskapen är
också viktig för ett lyckligt äktenskap!
Möhippan kostar 2500 kr för upp till 8 deltagare, är man fler än 8 deltagare kostar kursen
300 kr/person för de utöver 8 st.
Alla deltagare på möhippan får 10% rabatt på
hela Kristallrummets sortiment.
Möjliga tider är efter 18.00 på vardagar, efter
16.00 på lördagar eller på söndagar.
Maila oss på önskat datum, antal deltagare
och kontaktperson, så hörs vi!

Utbildning till
Kristalläsare!
Fem tisdagar:
28/ - 28/3-17
Denna kurs riktar sig till dig som vill fördjupa
din intuition och din kontakt med stenarna.
Den är för dig som älskar att vägleda andra
människor och lär dig att göra det från en
plats inne i dig som är fri från dina egna idéer
om vad klienten/kunden borde göra eller vara
men som i stället lyssnr till stenarnas tysta
viskningar.
Kursen fördjupar också din närvaro till dig
själv och din förmåga att lyssna på stenarna
och kristallerna, dina klienter och ditt eget
inre.
Kursen sker under 5 vardagskvällar 18.3021.00 på Kristallrummet på Hökens gata 6.
Kostnad 1500 kr Diplom efter avslutad kurs.
Vanya Pernilla, en av Kristallrummets grundare, skrev 1986 en bok om Kristaller, stenar
och meditation. Sedan dess har hon undervisat och skapat en metod för att släppa fram
intuitionen och låta stenarna guida oss.

Gör ett smycke
av en sten!
Att knyta halsband, armband och även skärp
eller ankelkedjor med makramé teknik är ett
roligt sätt att använda både pärlor och stenar
utan hål.
Makramétekniken tillåter oss att använda vilka stenar som helst som inspirerar oss och gör
oss glada. På det sättet kan du göra ett smycke
av dina älsklingsstenar.
Kurs 1: 23/2-17
Kurs 2: 2/3-17
Tider: kl. 18.30 - 21.00
Kursen finns som en kväll med grundläggande teknik och en kväll med utveckling och
svårare makramé tekniker.
Kurs 1 kostar 300 kr
Kurs 2 kostar 300 kr
Alla kursdeltagare får 10% på Kristallrummets hela sortiment under kurstiden.

Privatlektion i
Smyckestillverkning
Du kan boka en eller flera timmar själv, tillsammans med en vän eller familjemedlem och
få en specialutbildning för det du vill lära dig.
Ni kan vara max tre deltagare på en privatlektion och den kan bokas på vardagar och fram
för allt på eftermiddagar. Även andra tider kan
tillgodoses enligt överenskommelse.
Privarlektionerna kostar 600 kr/ timme I kursen ingår trådar, klämpärlor mm. att träna på
vid kurstillfället.

Vi bjuder på kaffe eller the samt tilltugg.
Hjärtligt välkommen!Alla kursdeltagare
får 10% på Kristallrummets hela sortiment
under kurstiden.

Läs mer och anmäl dig på

www.kristallrummet.se

