
 
 

A Mystical Journey 
Meditation – Aktivering – Expansion 

 
 
 

A Mystical Journey är en serie djupverkande meditationer till levande 
musik, vars syfte är att öppna upp dig för din egen sanning, hämta 
hem ditt autentiska jag och frigöra din fulla potential.  
 

A Mystical Journey bjuder dig – med hjälp av intuitiva ord, musik, 
toner och vibrationer – att ta del av en större verklighet. Fältet vi rör 
oss i är kraftfullt, genomsyrat av kärlek och välvilja, och att vistas där 
kommer att påverka dig bortom dina mentala föreställningar och 
förväntningar. Vi tonar in i fältet och lyfter fram det som är redo att 
aktiveras i dig, dina ursprungliga själskoder förankrade i djupaste 
längtan efter meningsfullhet.  
 

A Mystical Journey är en färd mot outforskade möjligheter och 
expansion. En helande, närande och djupt transformerande resa för dig 
som känner dig kallad att följa med. Resan pågår under sex månader, 
meditationerna laddas ner via länk, och du kan på så vis delta var du 
än befinner dig. 
 
 

Vi ser fram emot ditt sällskap på vår mystiska resa! 
Kajsa Ingemarsson och Staffan Bond Westfält 



Vad? 
Sex stycken vägledda, aktuella och intuitivt utformade meditationer till musik. Tillsammans 
med varje meditation följer ett introduktionsbrev med kommentarer till innehållet och resan i 
stort. Materialet är, så länge kursen pågår, exklusivt för dig som deltar och kommer då inte att 
finnas tillgängligt någon annanstans. Varje meditation är ca 40-60 min. 
 

För vem? 
För dig som längtar efter fördjupning och expansion, är redo för nästa steg och aktivt söker 
det syfte som finns i det fördolda. Genom att delta är du med och formar innehållet med din 
närvaro. Meditationerna är endast avsedda för dig som deltar, och får ej delas eller kopieras. 
 

När? 
A Mystical Journey startar v 17, i slutet av april, och pågår till och med september 2017. 
Meditationerna spelas in under resans gång, och du får dem en och en med ca en månads 
mellanrum. Spridningen är avsedd att ge dig optimala förutsättningar att förankra det som 
aktiveras.  
 

Hur? 
Meditationerna skickas som Dropbox-länkar via mail. Du klickar på länken och laddar hem 
meditationen till din dator eller telefon. Därifrån kan du sedan lyssna så ofta och hur många 
gånger du önskar. Vi rekommenderar att du under månaden lyssnar minst ett par gånger på 
varje meditation. Du kan också återvända till tidigare inspelningarna om och när du så önskar.  
 

Anmälan? 
Via mail till info@kajsaingemarsson.nu Märk mailet ”Mystical Journey”. 
Ansluter du efter starten får du tillgång till tidigare meditationer i samband med anmälan.  
 

Kostnad? 
2.650 kr ink moms, faktureras innan kursstart. På fakturan anges ”Meditationskurs”. 
 

 

Meditationerna leds av  
Kajsa Ingemarsson, 
författare, föreläsare och lärare 
inom området modern mystik. 
 

För musik och produktion svarar 
Staffan Bond Westfält. 
 

De startade sitt samarbete 2016 och 
deras gemensamma meditationer har 
hittills fått ett starkt gensvar från 
lyssnare och deltagare. 



Röster från några av dem som tidigare deltagit i meditationer med Kajsa 
och Staffan: 
 
 
”Är mer avslappnad och rastlösheten dyker sällan upp. Jag utmanar min bekvämlighetszon 
på ett nytt sätt och nya spännande utmaningar dyker upp. Jag har blivit uppmärksam på mig 
själv, vad jag säger och gör.” 

 
”Kajsas röst tar med mig bortom tid och rum, in i mig själv.” 

 
”Ett djupare inre lugn, harmoni och ödmjukhet har infunnit sig.” 

 
”Alla strömningar kom samtidigt utan att jag hade "gjort något" eller bett om det. Det var 
som någon vred om en nyckel o öppnade en dörr.” 

 
”… det händer en massa saker efter meditationerna.” 

 
”… näring för själen i den kreativa processen. Musik och röst är i perfekt samklang.” 

 
”Mycket givande, blev starkt berörd.” 

 
”Underbar och helt magisk meditation.” 

 
”Meditation utöver det vanliga, en fantastisk upplevelse.” 

 
”Kraftfull och stark upplevelse som gav mig mycket energi.  

 
”Jag fick en sådan stark energipåfyllnad. Livets essens kokades ner till sitt ursprung - 
kärleken!” 

 
”Kajsas röst tillsammans med Staffans musik blir mer än magiskt och musiken går verkligen 
in på djupet, på alla nivåer.” 

 
”Mäktigt. Transformerande.” 
 


