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URTONEN - FINN DITT AUTENTISKA UTTRYCK
Vill du hitta ditt unika uttryck i att använda skålar, trummor, gong, röst och andra
urinstrument i ett helande syfte? För din egen skull eller i din verksamhet? Då kan detta
vara kursen för dig!

Jag är väldigt entusiastisk över att nu erbjuda denna unika utbildning där gammal kunskap
kring Helande Ljud kombineras med modern vetenskap. Du kan välja att enbart gå första
modulen för en heltäckande grundutbildning, eller gå valfri fördjupningsdel. Är din längtan att
dedikera dig till detta område, är du välkommen att anmäla dig till årsprogrammet och bli
diplomerad Healing Sound Ceremony Facilitator och SoundHealer.

The medicine of the future will be music and
sound.
— Edgar Cayce
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GAMMAL KUNSKAP & MODERN VETENSKAP
Läkekonst med ljud är en urgammal kunskap och
ljudterapi är det snabbast växande området inom
traditionell medicin och röner stort intresse i
forskarvärlden.
Många känner behovet att gå tillbaka till det
ursprungliga och naturliga, låta sinnet vila och
istället låta en djupare visdom ta plats. För att detta
ska ske, behöver vi åter tona in oss på den långsammare puls vår jord och livet självt
vibrerar i. Vi behöver lära oss att sakna ner och lyssna så att vi kan höra och stärka vår
egen unika ton och uttryck.
Under utbildningen kommer du lära dig att resa till den plats där källan av allt ljud finns. Från
denna djupt meditativa plats har du möjlighet att hämta verktyg som assisterar dig i att
skifta frekvens, läka emotionellt och fysiskt samt öppna delar av hjärtat som du inte visste
fanns.
Du kommer återknyta och stärka kontakten med den kraft och energi vi finner i den
nordiska miljön, med sin trolska natur, melankoliska sånger och skiftande årstider. Har du
dina rötter här, är det en viktig del i att komma hem och stärka ditt unika utövande. Då vi
alla är jordens barn, kan hjärtat även finnas på andra platser. Därför är andra traditioner,
sånger och instrument också betydande delar i utbildningen för att finna ditt sanna uttryck.
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VEM ÄR UTBILDNINGEN FÖR?
Den här utbildningen är för dig som känner en längtan att få
uttrycka dig mer med Sacred sound. Passar dig som är
Healer, Yogi, Meditatör, Musiker, Terapeut, Lärare, Ledare,
Vårdare, Filosof eller Sångare och vill införliva Sound Healing i
din praktik, göra detta bara för din läkning och utveckling, eller
skapa en ny karriär.

VILKA HÄLSOFÖRDELAR HAR UTBILDNINGEN?
Några mätbara resultat:
Främjar immunsystemet och därmed kroppens självläkande förmåga
Sänker stresshormoner i kroppen
Sänker blodtrycket och ökar blodcirkulation
Förbättrar sömnkvaliteten
Ökar kreativitet och vitalitet – vår livskraft
Ökar klarhet och koncentration gnm förbättrad synkronicitet av hjärnan
Stimulerar neuropeptider i hjärnan vilket bla förbättrar inlärning och minne
Sänker hjärnvågorna & skapar en djupavslappning i kroppen
Frigör blockeringar i kroppens celler och skapar flöde i energikanaler – meridianer,
nerver och blodkärl
Frigör emotionella trauma lagrade i kropp/sinne
Stimulerar blod- och lymfcirkulation
Lindrar ångest, beroende och tvångstankar och ökar känsla av lugn
Minskade depressions symptom
Minskar smärta genom avslappning och ökad mängd endorfiner
Expanderar kapaciteten för kärlek, frid och glädje inom sig
Ökar medvetenhet och klarhet
Dekonstruerar negativa mönster och skapar ökad emotionell balans
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VAD KOMMER DU LÄRA DIG?
Kunskap från österländska kontemplativa läror till shamansk visdom
Teori samt vetenskapliga resultat inom Sound Healing
Hur healing med ljud fungerar och hur du kan rikta den till dig själv och andra
Hur kroppens energicentra (chakra) fungerar och hur du kan balansera det med ljud
Hur rörelse och andning kan samverka med och förstärka helande ljud
Introduktion och använda heliga instrument - Klang- och Kristallskålar, Flöjt, Trumma,
Gong mfl
Utforska och använda röstmedicin—Toning, Chanting, Kulning, Mantra samt
Medicinsånger
Hur man kan införliva ljud i klasser
Hur man skapar och håller ett space för transformation
Hur man skapar en plats för ceremoni
Teori och praktik av Nada, Bhakti & Mantra Yoga
Hur man kan facilitera cirklar samt ceremonier med olika upplägg och tema
Hur man skapar ett friare liv genom att möta och transformera sina rädslor
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MÅL OCH RESULTAT
Påvisa, förstå och dela filosofin kring ljudhealing och dess potential
Utveckla en praktik för att arbeta med ljud efter ditt behov och önskemål
Förmåga att ge Sound Healing sessioner enskilt och i grupp
Känna dig bekväm i att utöva Sound Healing Ceremonier med grupper
Fördjupa din förmåga att lyssna inåt och nå ett djupt meditativt tillstånd
Förstå syftet och kunna använda heliga instrument såsom: Skålar, Trumma, Gong
Utforska vidden och möjligheterna med din röst
Utforska kopplingen mellan ljud och tystnad, ljud och rörelse samt ljud och andning
Lära dig använda olika typer av mantran och deras betydelse
Utveckling av det inre örat och subtilt lyssnande
Att växa genom själv-transformation
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DIN FACILITATOR - INGELA PALMQUIST
Ingela har rest runt i Sverige och delat Healing Sound

Ceremony med 100-tals personer samt gett personliga
sessioner. Hon använder urinstrument från olika delar
av världen såsom: Sjungande Skålar (Kristall och

Tibetanska), Medicin Trumma, Native Flöjt, Gong,
Kalimba (Afrikansk tumpiano), Koshi Chimes, Skallror,
Didjeridoo, Piano, Medicinsånger, kanaliserad chanting, toning, övertonssång, kulning, jojk,
mantra samt det talade ordet för att påminna lyssnaren om hjärtats språk.
Ingela valde att lämna en framgångsrik karriär som lärare och coach inom ledarskap och
personlig utveckling för att följa sitt inre kall. Formen för Healing Sound Ceremony är ett
resultat av hennes resor, möten och upplevelser med olika lärare och vägvisare från olika
traditioner och ursprungsbefolkningar i Syd- och Nordamerika, Indien och Europa. Hon är
också formellt utbildad inom röst, instrument, healing, andning, rörelse och känslors
transformation. Några nyckelutbildningar är Soundutbildnig med röst, gong, skålar och
andra instrument, Bioenergihealing Domancic metoden (1+2), Core Shamanism (flera
delar), 200h Mystical Yoga Teacher, 2 år MediYoga Terapeut och Meditationslärare,
Facilitator inom Sorgbearbetning.
Hon är även medförfattare till antologin “Famna Feminint Ledarskap” där hon beskriver vår
väg till att återgå till ursprunget samt den nya tidens ledarskap.

Vibrationerna och tonerna påverkar ditt energifält och
kropp ända in på cellnivå. Varje cell innehåller information
om vad som är friskt. Sound Healern har kunskapen om hur
vårt energifält kan balanseras och återställas genom
resonans så att kroppen kan läka sig själv.
— Ingela Palmquist
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UPPLÄGG
Utbildningen följer energin i det shamanska medicinhjulet och är förlagd över 12 dagar
fördelat på fyra helger, totalt 100h. Varje del är på 25h (15h lärarledd tid samt 10h egen tid
för integration och applicering i hemmiljön).
Årsprogrammet leder till att du blir diplomerad SoundHealer och Healing Sound Ceremony

Facilitator. Du har också möjlighet att enbart gå vissa delar (modul 1 är obligatorisk) och bli
diplomerad Healing Sound Ceremony Practitioner.

UTBILDNINGSDATUM 2021
19-21/3 Modul1 Urtonen - finn ditt autentiska uttryck // Jord (25h)
7-9/5 Modul2 Den visa kroppen - skapa ett helande flöde // Vatten (25h)
24-26/9 Modul3 Andra världar - guidad healing // Eld (25h)
26-28/11 Modul4 Hjärtats sång - rösten som transformation // Luft (25h)
Plats: Himladal, Tomta Nedergården 1, 515 93 Seglora.
Kurshelgerna startar fre kl. 10 och slutar sön kl. 15.
Cirka en månad innan kursstart får du ett välkomstmail med praktiskt information om
kursen. Det gäller även om du behöver förbereda något/lämna information. Titta gärna i
skräpkorgen då det kan hamna där. Mejla oss om du saknar välkomstmejlet på
info@pilgrimage.se
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OM HIMLADAL – SANCUTARY FOR HEALING &
TRANSFORMATION
Himladal retreatgård drivs av Ingrid Hermansson. Platsen är lika vacker som det låter och
andas tradition och lugn där Ingrids förfäder som levt och verkat här i generationer finns
tryggt närvarande. Ingrid arbetar för att skapa ett hållbart liv och vi kommer få avnjuta
hennes fantastiska och egenodlade vegetariska mat – en glädje både för ögat och
gommen.

PRIS & ANMÄLAN
Priset för enskilda moduler är 5.350kr (6.688kr ink moms) varav 1000kr är en
anmälningsavgift som betalas i samband med kursanmälan.
Betalar du för de tre fördjupningsdelarna på en gång, får du ett lägre pris; 14.444kr
(18.188kr ink moms). Anmälningsavgiften är då endast 2000kr.
I priset ingår: utbildning, kursmaterial, boende på kursgård, rum (1-4 pers/rum), 2
näringsrika vegetariska mål/dag (brunsch & middag, matiga mellanmål, te/kaffe)
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Din plats är säkrad när du anmält dig via www.pilgrimage.se och betalat in
anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften är även en administrativ avgift och betalas ej åter
vid eventuell avbokning. Detta gäller även byte av modul.
Du får en faktura på resterande belopp, som betalas senast 30 dagar innan aktuell helg.

AVBOKNING
Kursavgiften (ej anmälningsavgift) betalas tillbaka
om avbokning sker skriftligt minst 61 dagar innan
kursstart. Vid avbokning senare än 61 dagar innan
kursstart betalas resterande belopp åter om en
ersättare kan fylla din plats, eller vid uppvisande av
läkarintyg.
Vid förhinder senare än 61 dagar innan kursstart,
kan du i mån av plats ta igen detta vid ett senare
kurstillfälle. Om du vill avboka, bör du kolla med ditt
försäkringsbolag om du kan få tillbaka pengar från
både resa/kursavgift. Det brukar ingå i vanlig hem/reseförsäkring (tex. Folksams
”Resklar”). Återkom sedan med ett så kallat Beslutsbrev från ditt
försäkringsbolag/kortbolag.
Kontakta Ingela för ytterligare information på 0709-708 356 eller info@pilgrimage.se
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DIPLOMUTBILDNING I 1-4 STEG (tot 100h)
Utbildningen fördelas på fyra helger under ett år. Varje del är på vardera 25h inkl.
hemuppgift. Första delen är obligatorisk, därefter kan du välja att gå hela programmet för att
bli diplomerad SoundHealer och Healing Sound Ceremony Facilitator eller välja enstaka
delar.
Nedan beskrivs de fyra modulerna och dess innehåll mer i detalj.

Modul 1: Urtonen
- FINN DITT AUTENTISKA UTTRYCK // JORD (25H)
Diplomering: Denna modul är
grundläggande och leder till att du blir
diplomerad Healing Sound Ceremony

Practitioner. Den ger dig en bas att stå på
och är en förutsättning för att gå övriga
fördjupande moduler. Du väljer om du vill gå
hela programmet och bli diplomerad Sound

Healer och Healing Sound Ceremony Faciliator.
Mål: Hitta ditt unika sätt att använda olika instrument och röst i det sammanhang du verkar
– tex under en yoga- eller meditationsklass, healingsession eller bara för din egen skull. Du
kommer få guidning och idéer kring olika sätt att skapa teman och bygga upp en Sound
Healing Ceremony som låter just ditt uttryckssätt komma fram. En viktig ingrediens för
denna helg är att du ska få prova på olika sätt och våga testa, hitta slumrande förmågor och
få kontakt med den visdom som bor i dig.
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Upplägg: Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Nutida vetenskap varvas med
gamla traditioner. Mat, sömn, vila och pauser för integrering med naturens hjälp är invävt
under dagarna. Ett särskilt fokus läggs på grundning då upplägget följer det shamanska
medicinhjulet och helgens underliggande tema är jord. Efter utbildningshelgen kommer du
få en hemuppgift för att integrera det vi gjort. Den tar ca 10 timmar att genomföra. Du
kommer också att få tillgång till en sluten FB-grupp där du både kan ge och få inspiration.
En månad efter kurshelgen träffas vi på Zoom för att rapportera hemuppgiften och fira
diplomering för denna del.
Instrument; Du kommer få baskunskaper i hur du kan använda shamantrumma, klang- och
kristallskålar, native american flöjt, gong och skallra. På plats finns även andra instrument
att prova och du kommer få idéer kring hur du kan skapa ljud efter dina förutsättningar och
med det du redan har hemma. Du kommer också introduceras till olika sätt att använda
rösten (ex toning, chanting, mantra) - både för dig och de du guidar.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs för denna utbildning. Det enda du behöver är en
längtan att få uttrycka dig mer med Sacred sound och en villighet att öppna dig för
mystiken, helandet och kraften.
Hemuppgift: Innan delmomentet fyller du i en enkät för att kartlägga dina tidigare
erfarenheter och var du vill utvecklas. Under delmomentet ger du dig själv i läxa hur du ska
applicera dina nya kunskaper. Detta ska ha gjorts innan diplomering. Efter delmomentet
fyller du i vilka instrument du redan har samt de du vill skaffa i närtid. Du skapar också en
samling med sånger och mantran som du känner dig bekväm med att använda dig av. Du
rapporterar också hur du upplevde att använda dina nya kunskaper. Daglig övning jordande övning ca 15-20 min. Litteratur att läsa.
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Modul 2: Den visa kroppen
- SKAPA ETT HELANDE FLÖDE // VATTEN (25H)
Diplomering: Denna fördjupande modul leder till att du blir
diplomerad Healing Sound Ceremony Apprentice. För att
gå denna del, behöver du ha gått Modul 1.
Mål: Få en fördjupad förståelse i chakrasystemet, hur och
när de skapas, vad balanser och obalanser innebär och
hur du fysiskt kan uppleva de olika delarna. Du får lära dig
hur du med specifika (yoga)rörelser, dans,
stående/gående meditation i kombination med instrument
och sånger kan arbeta med att balansera olika chakra. Du
kommer få guidning och idéer kring hur du kan väva in detta i tex yogaklasser eller
healingpraktik samt hur du kan bygga upp en Healing Sound Ceremony utifrån ditt
uttryckssätt med tema chakra och rörelse.
Upplägg: Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Nutida vetenskap varvas med
gamla traditioner. Mat, sömn, vila och pauser för integrering med naturens hjälp är invävt
under dagarna. Ett särskilt fokus läggs på flöde då upplägget följer det shamanska
medicinhjulet och helgens underliggande tema är vatten. Efter utbildningshelgen kommer
du få en hemuppgift för att integrera det vi gjort. Den tar ca 10 timmar att genomföra. Du
kommer också att få tillgång till en sluten FB-grupp där du både kan ge och få inspiration.
En månad efter kurshelgen träffas vi på Zoom för att rapportera hemuppgiften och fira
diplomering för denna del.
Instrument; Vi kommer att arbeta vidare med de instrument vi jobbade med under del 1 och
kommer även få baskunskaper i hur du använder Kalimba.
Förkunskaper: Du behöver ha genomfört Modul 1 för att gå denna utbildning. I övrigt krävs
inga förkunskaper.
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Hemuppgift: Under delmomentet ger du dig själv i läxa hur du ska applicera dina nya
kunskaper. Detta ska ha gjorts innan diplomering. Efter delmomentet skapar du din egen
sammanställning över chakrasystemet. Du fyller på med sånger och mantran som du
känner dig bekväm med att använda dig av. Du rapporterar också hur du upplevde att
använda dina nya kunskaper. Daglig övning - flödes övning ca 15-20 min. Litteratur att läsa.

Modul 3: Andra världar
- GUIDAD HEALING // ELD (25H)
Diplomering: Denna fördjupande modul leder till
att du blir diplomerad Healing Sound Ceremony

Apprentice. För att gå denna del, behöver du ha
gått Modul 1.
Mål: Få en fördjupad kunskap i hur vårt
energifält fungerar och vad som händer med
fältet när vi blir fysiskt och mentalt sjuka. Få en förståelse kring vad healing innebär samt
hur du med hjälp av ljud men också på andra sätt kan skapa läkande förutsättningar. Du
kommer få fördjupad kunskap om att hålla guidad meditation samt lära dig att resa med ljud
och hur du och de du vägleder kan hämta kraft och hjälp av guider och kraftdjur. Du
kommer också lära dig att ge individuell healing med skålar och andra instrument.
Upplägg: Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Nutida vetenskap varvas med
gamla traditioner. Mat, sömn, vila och pauser för integrering med naturens hjälp är invävt
under dagarna. Ett särskilt fokus läggs på att hämta hem kraft då vi följer det shamanska
medicinhjulet och helgens underliggande tema är eld. Efter utbildningshelgen kommer du få
en hemuppgift för att integrera det vi gjort. Den tar ca 10 timmar att genomföra. Du kommer
också att få tillgång till en sluten FB-grupp där du både kan ge och få inspiration. En månad
efter kurshelgen träffas vi på Zoom för att rapportera hemuppgiften och fira diplomering för
denna del.
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Instrument; Vi kommer att arbeta vidare med de instrument vi jobbade med under Modul 1.
Trumma och guidat tal är i särskilt fokus.
Förkunskaper: Du behöver ha genomfört Modul 1 för att gå denna utbildning. I övrigt krävs
inga förkunskaper.
Hemuppgift: Under delmomentet ger du dig själv i läxa hur du ska applicera dina nya
kunskaper, tex övningsklienter individuell healing. Detta ska ha gjorts innan diplomering.

Efter delmomentet fyller du på med sånger och mantran som du känner dig bekväm med
att använda dig av. Du rapporterar också hur du upplevde att använda dina nya kunskaper.
Daglig övning - läkande meditation (inspelad av läraren) ca 15-20 min. Litteratur att läsa.

Modul 4: Hjärtats sång
- RÖSTEN SOM TRANSFORMATION // LUFT (25H)
Diplomering: Denna fördjupande del leder
till att du blir diplomerad Healing Sound

Ceremony Apprentice. För att gå denna
del, behöver du ha gått Modul 1. Har du
följt årsprogrammet blir du iom denna del
diplomerad Sound Healer och Healing

Sound Ceremony Facilitator.
Mål: Få en fördjupad kunskap i hur mycket healing det finns i våra röster. När vi ljudar och
uttrycker det som vibrerar i våra hjärtan händer något på djupet, i såväl oss själva som hos
andra. Det handlar inte om att kunna sjunga eller att det ska låta vackert. Det handlar om att
finna och våga sjunga din egen sång. Du kommer få uppleva och utforska urgamla
uttryckssätt såsom kulning, toning, chanting och mantra. Du kommer även få idéer kring
hur du kan väva in detta i tex yogaklasser eller healingpraktik samt hur du kan bygga upp
en Healing Sound Ceremony utifrån ditt uttryckssätt med tema röst.

Diplomerad Sound Healer & Healing Sound Ceremony Facilitator | www.pilgrimage.se

Ljud som läkande kraft - en utbildning i fyra fristående delar

Upplägg: Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Nutida vetenskap varvas med
gamla traditioner. Mat, sömn, vila och pauser för integrering med naturens hjälp är invävt
under dagarna. Ett särskilt fokus läggs på hjärtcentrering och lungor då vi följer det
shamanska medicinhjulet och helgens underliggande tema är luft. Efter utbildningshelgen
kommer du få en hemuppgift för att integrera det vi gjort. Den tar ca 10 timmar att
genomföra. Du kommer också att få tillgång till en sluten FB-grupp där du både kan ge och
få inspiration. En månad efter kurshelgen träffas vi på Zoom för att rapportera hemuppgiften
och fira diplomering för denna del.
Instrument; Vi kommer att arbeta vidare med de instrument vi jobbade med under Modul 1.
Rösten är i särskilt fokus.
Förkunskaper: Du behöver ha genomfört Modul 1 för att gå denna utbildning. I övrigt krävs
inga förkunskaper.
Hemuppgift: Under delmomentet ger du dig själv i läxa hur du ska applicera dina nya
kunskaper. Detta ska ha gjorts innan diplomering. Efter delmomentet fyller du på med
sånger och mantran som du känner dig bekväm med att använda dig av. Du rapporterar
också hur du upplevde att använda dina nya kunskaper. Daglig övning - röstövning ca 1520 min. Litteratur att läsa.

The body is held together by sound. The
presense of disease indicates that some sounds
has gone out of tune.
— Deepak Chopra

Diplomerad Sound Healer & Healing Sound Ceremony Facilitator | www.pilgrimage.se

Specialerbjudande
-var med i pilotgrupp
Nu när jag startar upp detta årsprogram, önskar jag personer som är villiga att
gå modul 1 till ett reducerat pris. Som motprestation önskar jag möjlighet att ta
referens med namn och bild och få tydlig feedback på utförande, upplägg mm.
Ansökan om att delta lämnas skriftligt till info@pilgrimage.se. Deltagare väljs
med så stor bredd som möjligt.
Är du intresserad? Vänligen berätta lite om dig själv och varför du är dragen till
att lära dig mer om Sacred Sound. Ange vilken eller vilka delar du kan tänka dig
att gå!
22-25/1 Pilotgrupp Modul 1, endast 6 platser FULLT
29-31/1 Pilotutbildning Modul 1, 6-12 platser: 4.350kr (5.688kr ink moms)
Övriga villkor enligt ordinarie utbildningsupplägg.
Varmt välkommen på en spännande resa!
Ingela Palmquist

