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Runorna ingår i en nordisk shamansk kunskapsväg som har återskapats 
och anpassats till dagens värld. Under dessa kursdagar kommer vi att på 
djupet undersöka runornas väsen och inneboende kraft för att på ett 

dynamiskt och nyskapande sätt kunna föra in dem i våra egna liv. Tanken 
är att deltagarna ska hitta sin egen väg till att använda runorna som 

hjälpmedel för att tänka och handla i skönhet.  
 
Runorna är portar till Drömtiden, den icke-ordinära verkligheten, och 

uttrycker totaliteten av all kunskap som finns utspridd överallt i naturen. De 
innehåller en komplex kosmologi som i grunden stammar från Drömtidens 
heliga varelser, ”arla i urtid”. De är Moder Jords kunskap och kan användas 

för att bringa harmoni och balans till människor, djur, växter och landskap. 
Vi kombinerar runorna med andra traditionella metoder som själsresor, 

ceremonier och galdersång för att undersöka och utveckla deras fulla 
potential. I närområdet finns flera heliga platser bl a med hällristningar där 
vi kommer att göra några av övningarna. 



Plats: På Lena Taylors Jera Center i Sorunda – fem mil söder om 

Stockholm, två mil norr om Nynäshamn. 

Datum: Lördag10 december – söndag 11 december. 

Tider: Lördag kl 10-22, söndag kl 9-16. 

Pris: 1500 kr.  

Detta ingår: Undervisning + en övernattning + kaffe/te. Deltagarna ordnar 

sin egen mat. På Jera Center finns pentry med kylskåp, mikro och liten spis. 

Den som vill övernatta på kursstället mellan fredag och lördag kan göra det 

för en kostnad av 200 kr. Mer info om Jera Center med vägbeskrivningar och 

annat finns på http://jeracenter.com/ 

Anmälan: Sänd mejl till jorgen.i.eriksson@bredband.net Plats garanteras när 

en anmälningsavgift på 500 kr har betalats till Jörgens plusgiro 4229295-3 

eller bankgiro 375-6038. Absolut sista anmälningsdag är 25 november.  

Antal deltagare: Minimum 6 och maximum 9 deltagare. Om det blir färre än 

6 anmälda ställs kursen in och då återbetalas anmälningsavgiften.  

Jörgen I. Eriksson har arbetat med runor och shamanism i drygt 35 år. 

Han har skrivit ett flertal böcker om nordisk shamanism och om andliga 
traditioner bland samer och navajoindianer. Boken Runmagi och shamanism 

är översatt till engelska, tyska och estniska. Mer info på 
www.norrshaman.net  
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