smyckestillverkning

Kristaller och Chakra

Armband, halsband, berlocker, fyra tekniker
Fem kvällar 1500 kr

I den här kursen lär du dig grunderna för smyckestillverkning. Med största sannolikhet kommer du att få med dig
armband, berlocker, örhängen och halsband hem som du
har skapat själv.
Kurstillfälle 1: Armband eller halsband med Beadalonwire,
klämpärlor och klämpärletång.
Kurstillfälle 2: Trä halsband eller armband på pärlsilke med
två olika typer av knutar. Hur du fäster ett lås och säkrar
knutarna.
Kurstillfälle 3: Örhängen eller berlocker med silver eller
guldpläterade hattpinnar, rundtänger och avbitare.
Kurstillfälle 4: Armband eller halsband på elastisk tråd och
hur du gör dem hållbara.
Kurstillfälle 5: Avslutning och komplettering av det som varit svårt att lära sig, vad man vill träna extra på mm.
Lärare är Charlotte, utbildad guldsmed, och Monica som
båda tillverkar Kristallrummets smyckeserier.

350 kr / kvälll

Varje kväll fokuserar kring ett chakra och vilka stenar som
är i samma frekvens som det aktuella chakrat, hur de
känns och deras påverkan.
Kursen är en resa i din egen subtila energi. Du kommer
med största sannolikhet få unika upplevelser av dina
chakras och hur de relaterar till din egen livsenergi.
Kvällen innehåller chakrameditation och healing för det
speciella chakra med kristaller och stenar.
Du kan boka en kväll i taget eller alla kvällarna på en gång.
Inga förkunskaper krävs. Denna kurs är även en
fortsättning för dig som redan utbildat dig till Kristalläsare.

Makramé och pärlor
350 kr/ kväll, visst material ingår

kristalläsning
30 min 350 kr

Känner du att du behöver vägledning?
I en kristalläsning väljer du själv stenar på ett speciellt sätt.
Utifrån detta berättar sedan Kristalläsaren vad stenarna
säger och vill plocka fram i dig och ditt liv. Det kan innebära
att du får svar på vissa frågor men det kan också innebära
att ditt fokus flyttas från frågorna och till det som verkligen
händer. Det är svårt att säga i förväg vad kristallerna och
stenarna säger men du får alltid en möjlighet att blicka in i
alternativa framtider, spegla dina behov, vem du är och vad
ditt hjärta längtar efter i det val av kristaller och stenar som
du gör.Du kommer att bli överraskad! Hur kan några stenar
veta, berätta och säga så mycket? Det är en magisk stund!

Bli en kristalläsare
Fem kvällar 1500 kr

Privatlektioner &
skräddarsydda kurser
600 kr/tim & max 3 personer

Vi kan också skapa en kurs som passar dig och dina förkunskaper. Kom själv eller ta med möhippan, arbetslaget
eller släkten - allt är möjligt och den kreativa gemenskapen får blomstra!

Denna kurs riktar sig till dig som vill fördjupa din intuition
och din kontakt med kristallerna och stenarna. Den är för
dig som älskar att vägleda andra människor och lär dig att
göra det utifrån stenarnas budskap. Du lär dig om stenarna
och kristallerna och hur du kan förmedla kristallernas
insikter på ett stärkande, bejakande och utvecklande sätt.
Kursen fördjupar din närvaro till dig själv, din förmåga att
lyssna på stenarna och kristallernas, dina klienter och ditt
eget inre. Den lär dig också att kommunicera och fördjupa
kontakten med dina klienter.
Vanya, en av Kristallrummets grundare, leder kursen.

Att knyta halsband, armband och även ankelkedjor med
makraméteknik är ett roligt sätt att skapa med 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.
Makramekurs 1 ”påse”
På kurs ett lär vi ut hur du gör ett halsband i makramé
anpassat för den sten du vill använda i halsbandet. Den
grundläggande tekniken är att tillverka en hållare som ser
ut som en liten söt nätpåse att ha stenen i.
Makramekurs 2 armband och halsband
På kurs två lär vi ut hur du gör ett halsband eller armband
med makraméteknik och infogar hängsmycken, pärlor eller
stenar med olika typer av tekniker.

kurser på
Kristallrummet

Knyta pärlor på pärlsilke
Söndag 600 kr / vardagkväll 450 kronor

Livets träd

En kväll 450 kr inkl. material
Det är lite pilligt, men tillfredsställande, att se sitt eget träd
växa fram. Vi använder färdiga cirklar och bygger upp trädets rötter, stam och grenar med metalltråd och chipspärlor av olika ädelstenar som representerar de olika chakrapunkterna. Cirkeln är ca sju cm i diameter.

Att lära sig att göra snygga knutar mellan pärlorna är en
fråga om teknik och träning. Du lär dig två olika tekniker
att göra knutar mellan pärlorna på och snygga avslut både
med och utan lås.
Du lär dig teknikerna här hos oss och därefter kan du ta
hem dina kunskaper och arbeta med dina egna pärlor,
smycken eller ärvda halsband. Kursen syftar till att lära dig
tekniker så att du kan färdigställa ditt halsband hemma.

Kreativitet, medveten närvaro och glädje
genomsyrar Kristallrummets kursutbud. Hos
oss kan du lära dig allt från att knyta halsband till att uppleva dina chakra och magiska
stenar.
Besök www.kristallrummet.se, någon av
våra butiker för aktuella datum och bokning
eller maila kurser@kristallrummet.se.

din unika kraftmala

armband elastisk tråd
En kväll 350 kr

ditt själshalsband
Två kvällar 700 kr

Genom meditativa övningar blir du guidad att hitta din
själs stenar som du sedan skapar ett vackert halsband av.
Kvällen är fylld av visdom, skönhet och roligt hantverk.
Dessutom får du med dig hem något du kan vara stolt
över. Monica Johansson leder kursen och har under
många år skapat själshalsband för sina klienter.

Använd fantasin och alla våra pärlor så lär vi dig hur du
knyter och klistrar tråden på det elastiska armbandet. Du
kan ej ta med pärlor hemifrån eftersom pärlorna måste
passa med de elastiska trådar vi har. Du har 10% rabatt på
alla pärlor och smyckestillbehör på kurskvällen.

Alla våra kursdeltagare får 10%
rabatt på alla varor i butiken
vid kurstillfället!

Fyra kvällar 1500 kr eller personlig vägledning
Vi kombinerar smyckestillverkning med meditation och
självinsikt. Du lär dig göra ett meditationshalsband, en
mala, med de stenar som betyder något speciellt för dig
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 just dig. Allt eftersom
du ser ditt smycke växa fram applicerar vi de tekniker och
kunskaper du behöver lära dig för att det ska bli ett hållbart
och fungerande smycke.
Kursen finns också som privatkurs att boka individuellt eller tillsasmmans med en vän.

