Reportage från veckokursen i cellminnesmålning
på Himmelshöga Gård sommaren 2015
Här på Öland tillbringade 21 deltagare från olika
delar av landet en hel vecka för att rena och hela
sig själva med cellminnesmålning.
Bengt, Anita och Sara
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Kursen var över förväntan och det är tydligt att den skapar
resultat. För mig var veckan som en enda lång meditation. Den
gav effekt tack vare en komprimerad noga utarbetad plan som
vi skulle följa. Bra var att alla fick jobba i sin egen takt. Jag är
mycket nöjd och vill fortsätta utveckla mina kunskaper i detta.
Höjdpunkten var Sara och hennes engagemang vid em-samlingarna och även Anita var en pålitlig källa att ösa ur för oss alla
som ville det. Dessa båda kvinnor ger kursen ett stort mervärde
och äkta unikitet.
Irene Jansson

Det var en mycket spännande
resa genom mitt liv. Största
utmaningen var min. Felaktiga
föreställningar o övertygelser
var något som blev nödvändigt
att ta sig igenom på min resa.
Tack vare fel bön vid transformationen fick jag information
från högre väsen och mycket
föll på plats.
Tack till både dig Bengt,
Anita och Sara för ert stöd
under kursens gång. Mår
väldigt bra! Kärlek till er.
Lena Hardyson

För mig var bönen en aha-upplevelse och väg ut ur tänkandet till
mitt vara. Jag tillbad min kropp och min själ som svarade – en
otrolig befrielse för mig som har fostrats in i att konsultera mitt
huvud hela tiden!
Det var bara att känna efter och hänga med på min inre resa!
Jag tillbad den högste som har skapat mig och kände mig trygg i
varje övning och på så vis öppnade jag upp för alla infall.
Titti Brinck

Jag är mycket nöjd med kursveckan. Just att få göra något
själv, att vara ensam och möta
sitt inre. Jag älskade att stå i
rosenträdgården för mig själv
och måla.
Det hände ju en hel del i det
yttre! Och min övertygelse är
ju att det yttre o inre hör ihop!
Spännande, det rörde om i
mitt inre.
Att lägga till böner till
målningen är fantastiskt!
Anita Rydström

Ibland behöver man ta en paus och ladda om för nästa cellminnesmålning.

Jag kunde inte föreställa mig
sättet vi skulle arbeta på men
det har känts som det gripit
djupt in i mig och gjort att jag
fått kontakt med skikt i mig
som varit stängda en längre tid.
Och jag har fått minnen och
insikter om det som varit som
jag inte genomskådade innan.
Jag tror också att det har
större och djupare verkan än
man kan känna med det
vanliga medvetandet.
Jag skulle verkligen rekommendera kursen till personer
som är beredda att jobba med
sig själva och vill frigöra
kreativiteten och tron på sin
egen förmåga. Jag ser fram
emot nästa tillfälle.
Monique Larsson

Veckan med cellminnes måleri på Öland var fantastiskt inspirerande. Intressant att se att man hade mer i bagaget än väntat
och att det kom i doser, dvs när man trodde tömningen var klar
så plötsligt kom mer upp.
Jag tränade intuitionen rejält, visste snart när det var klart.
Det var skönt att kunna tömma och inte behöva gå in i något
drama. Utlevelsen var själva tömmningsprocessen (målandet)
som inte var smärtsam utan tvärt om befriande.
Desssutom fann jag transformationsmålningen över det
tömda mycket lekfull och skapande på ett helt kravlöst sätt.
En intensiv vecka med många skratt, inspirerande samtal,
härliga medmålare och trevliga kurslärare. Stället var också
mycket trevligt. Ser fram emot kurs 3.
Kan varmt rekommenderas.
Mia Wigg Stone

Tack för en intressant och
intensiv vecka. Mycket glädje
och skratt med många nya
människor, kursen har gett
mig en hel del insikter.
Jag kan tänka mig att rekommendera cellminnesmålning
till andra.
Gunnel Johansson

Stort tack för en fantastisk
vecka. Jag känner av reningen
i systemet.
En av mina viktigaste målningar har redan hamnat hos
min äldste son - han ville förvånansvärt nog ha den och jag
känner starkt att den kommer
att hjälpa honom.
Klarin Gullström
Anita har två uppgifter som kursledare, dels att genom sitt
måleri skapa balans och ordning i platsens energier, dels att
lyssna och förmedla vägledande information från ett högre
väsen till de kursdeltagare som önskar det.

När jag förstod att det inte gick ut på att skapa en vacker tavla
så kändes allt bra och lugnt. Kom att tänka på ett ordspråk:
Det är i utkanten av min säkra zon som livet börjar. Jag satt mig
i bilen nöjd och glad över mig själv. Nu är jag lugn, trygg och
målmedveten i vardagen.
Tomas Rask

Jag kan inte påstå att det varit en lugn och skön vecka men
väldigt givande och intressant. Man går igenom hela känsloskalan från låg till hög, ömsom arg, ledsen, glad och lycklig.
Det var båden fascinerande och upplysande att lyssna på
Vittnet, han följde verkligen vår målarprocess.
Nu känner jag mig glad, pigg, stärkt och jag har även öppnat
upp för det andliga lite mer. Gå den här kursen om du vill göra
förändringar hos dig själv på ett ganska enkelt sätt!
Monika Forsman

Det var hög nivå på den kursen får man säga!!!
Utan tvekan har den förbättrat både hälsa och humör
och det är väldigt kul och jag är oerhört glad över att den här
möjligheten har blivit oss given just i Sverige genom er.
Vi har börjat leta efter någonstans att skvätta färg här i
Stockholm och säkert blir vi några som kommer att träffas
mer eller mindre regelbundet och måla tillsammans.
Marie Rosell

Jag tackar Bengt, Anita, Sara och Vittnet för er kärleksfulla
närvaro under hela veckan! Den tiden vi haft där har varit dels
en oas i min stundom turbulenta tillvaro, dels en tuff prövning
som jag klarade över förväntan!
Den gav mig mängder av insikter om mig själv och livet i
allmänhet. Den bjöd på härliga, från hjärtat kommande skratt,
men också tillfällen av befriande gråt, då jag och mina tårar
fick vara i fred, tills det ebbade ut. Och det gick förvånansvärt
snabbt!
Cellminnesmålningen är en metod som fungerar, och den
har lärt mig att jag inte alltid behöver förstå med hjärnan allt
som händer, ibland räcker det mer än väl att tillåta mig att ha
tillit och KÄNNA!
Slutligen, men inte minst vill jag tacka Jungfru Maria,
som genom Saras kanalisering sista kvällen, kom till oss
med viktiga budskap!
Tünde Ménessy

Kursen i cellminnesmålning på Öland var något av det bästa
som jag upplevt. Metoden att nå ner på cellnivå passade mig
perfekt, då bönen tillsammans med den fysiska aktiviteten i
målningen kopplade ihop både kropp och själ. Jag har annars
svårt att släppa tankar när jag mediterar men det fungerade
mycket bra med bönens meditativa inverkan tillsammans med
den, som jag upplevde det, helt automatiska penselföringen
som kopplade bort det medvetna.
Ytterligare ett jätteplus var Saras kanalisering av Vittnet, det
var stort. Vi som bodde tillsammans under veckan var tagna av
att det vi talade om och hade funderingar kring på kvällen fick vi
svar av Vittnet dagen därpå, och det var konsekvent under hela
veckan. Fantastiskt! Det var ju givetvis mycket mer av största
vikt som Vittnet delade med sig av.
Christer Forsman

Kursen är jag såå glad att jag anmälde mig till! Var lite skeptisk/
nyfiken till en början men fick erfara två starka målar-reaktioner
som omvände mig helt.
Kände ett fantastiskt lugn efter kursen som fortfarande sitter
i. Har varit ganska trött..skönt trött. Sovit mycket. Tror det var
starka krafter som jobbade under kursen. Glad att jag lärt mig
detta redskap som du så pedagogiskt och stegvis lärde ut.
Resultatet av kursen är att jag tydligt känner den helande
kraften kursen fört med sig. Lugnet och styrkan inuti.
Ulla Berglöf

En helt underbar vecka. Tack
Mona Ljungkrantz

En fantastisk vecka, där jag
fick veta lite mer om mig själv.
Litade på min intuition och tog
inte hjälp så många gånger av
triangeln.
Det mesta var toppen,
varierande goa människor
med mycket glädje, trots
problem som vi alla har.
Tekniken fantastisk, har
lovat mig själv att boka tid,
med mig själv och målningen.
Så nu är det bara att fortsätta
med att måla bort felen....
Det är många som jag ska
rekommendera att prova på
detta.
Tack Anita, Bengt och Sara
för en underbar vecka!
Gullvi Taaler

Sara, till höger i bilden, har tre
uppgifter under kursen, dels
som handledare i processerna,
dels för att kanalisera individuella budskap till de som önskar
det, dels att kanalisera föreläsningar om cellminnesmålning
från Vittnet till hela gruppen.
En lycklig kursledare
under den avslutande
samlingen med kaffe/te
och muffins. Bengt har
utvecklat metoden cellminnesmålning med
stöd från högre väsen.

