
Sunshine Week 2016

MEDVERKANDE

Komplementärmedicinsk terapeut som arbetar med kraniosakral osteo-
pati tillsammans med sin bror Christer på den egna kliniken i Göteborg.
Grundare av Tranbergs Insititut och Universal Heart.

Jörgen är en erkänd föreläsare och utbildare i USA och Europa. Han har
en Naturopathic Doctor (N.D.)-examen från USA och har varit verksam
som komplementärmedicinsk terapeut i 30 år. Han har även fördjupat
sig i den buddhistiska läran och i de kvantfysiska lagarna. Jörgen har
förmågan att förena modern vetenskap med tidlös visdom och göra
kunskapen tillgänglig för många, vilket uppskattas av en stor publik.
www.universalheart.se

Jörgen Tranberg

Astronom, kvantfysiker. Maria Carolina är den första kvinnan att leda ett
astronomiskt observatorium i Latinamerika: Observatorio Astronómico 
Istituzione Leonardo Da Vinci. 

Hon är medförfattare till boken El Engaño de las Estrellas (The Deceptions
of the Stars). 

Maria Carolina Bruhl Rojas

Anna driver idag StagneUgander AB - Självklar Ledarutveckling, med utbild-
ning och coaching på några av Sveriges stora internationella företag. Sen
många år håller hon kurser & retreats runt om i världen i personlig och and-
lig utveckling för individer och par. 

Anna har återfunnit inre kunskap i den shamanska traditionen bl a i Mexico
och Sverige. Hon har genom ceremonier fått ta del av den tusenårig visdom
och tradition både i sin egen inre resa men också hållit retreats och haft Tol-
tec teachings tillsammans med shamaner under flera resor i Mexico. Hen-
nes styrka är att nå igenom fasaden och in i essensen i var och en och
hennes gåva är att vara en katalysator för transformation. 

Anna Ugander

Kerstin har en bakgrund som ekonom och har vidareutbildat sig till 
samtalsterapeut, ledarskapsutvecklare och ICF executive coach. Utöver det har
hon tagit kurser i mindfulness, motiverande samtal och NPF. De senaste åren
har Kerstin haft flera framgångsrika uppdrag inom jobb-och karriärcoachnig för
kommunal verksamhet såväl som för Arbetsförmedlingen. 

Hon ger föreläsningar och arrangerar retreatresor till Marocko och Mallorca. 

Kerstin Sörbom



Musiker, konstnär, inspiratör, retreatledare. Anne bjuder på en konsert
med sånger från Cd:n ”Shine” Välkommen att sjunga med.
Vi avslutar sångstunden med cirkeldanser b.la till den uppskattade låten
”A feeling of joy” Hon håller även ett föredrag/workshop ”See it, feel it,
be it”, omkring attraktionslagen.Samt bjuder in till djupare gemenskap i
en Kvinnocirkel och en stilla lugn meditationsstund med sång.
Anne är en mångsidig artist med flera kreativa uttryck som förenas i ett
syfte att sprida ljus och kärlek Tillsammans med Peter Elmberg har hon
byggt upp verksamheten på Mundekulla Retreatcenter,
där hon hållit en mängd kurser och retreater genom åren. Hon har ett
djupt engagemang iatt stärka och inspirera kvinnor och har skrivit boken
”Kvinnocirkeln en stärkande gemenskap”Hon sjunger och har gett ut
Cd:n ”Shine” samt har även skrivit en starkt berörande Musikal.

Anne Solveig Elmberg

Katarina Mannheimer, filosofie doktor i kliniskt socialt arbete (psykologi
inom ramen för socialt arbete), har mångårig erfarenhet som universitets-
lektor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon har bl.a. undervisat i
psykologi, socialpsykologi och internationellt socialt arbete.
Katarina är även utbildad klassisk psykodynamisk terapeut, sorgeterapeut
och hypnosterapeut och är en av de få ackrediterade Resanterapeuter som
arbetar i Stockholm.

Katarina arbetar med samtal i korttids-eller långtidsterapiform och har även
god erfarenhet av att arbeta med mental träning/hypnoscoaching. Hon
håller även kurser och föredrag inom ramen för personlig och andlig 

utveckling, meditation och sorgbearbetning. www.halsoporten.se

Katarina Mannheimer

Lennart Matikainen, Föredragshållare, Utbildare och Författare, har verkat sedan
1993 och arbetat med ledning och personal inom företag och organisationer och
även regering. Lennart har haft eget program i radio P4 under vinjetten ”Fråga
Lennart” i 200 program, coachat i TV4 Let´s dance och förekommer ofta som ”re-
lationsexpert” i media. Han har fått 3 böcker utgivna och nu senast ledarskapsbo-
ken ”Den brinnande chefen”. 

Med en bakgrund som elitidrottare och coach för OS och VM-medaljörer, finns en
djup erfarenhet av att nå framgång. Han föreläser med humor, igenkänning och
att skapa avtryck genom upplevelser.

Lennart Matikainen

Simona Broander är internationellt certifierad yogalärare enligt Swami Satya-
nanda Saraswatis läror. Hon en av södra Gotlands mest anlitade lärare.
- Min yoga är inspirerad av yin-yogan men det är inte yin-yoga vi gör på passen.
Man kan säga att det är hata-yoga inspirerad av yin-yoga. Man kan säga att det
är mjuka, långsamma, dynamiska rörelser som passar för nybörjare.

I Yin yogan ligger fokuset på bindväv och benvävnad, de delar av kroppen som
är närmast den kärna som som är så viktig för vår hållning och grunden varifrån
Simona ger härliga yoga pass och tar emot för massage och 
healingbehandlingar.

Simona Broander



Jag är född och uppvuxen i Nord Afrika. Som ättling till KAHINA en drottning/
militär strateg som härskade i Atlas bergen på 600 talet har jag tidigt fått höra
om ansvaret att inte glömma vem jag egentligen ÄR. Att vara buren av univer-
sum skyddad av mina förfäder, änglar och moderjord är en prosa som jag har
vaggats med långt innan jag föddes. Social transformation, Ledarskap och
Medveten kommunikation har alltid fascinerat mig. 

Min mission är att möjliggöra både för mig själv och andra att göra både det
inre och yttre arbetet för att komma närmare sin egen vision. Feminint ledar-
skap & Medveten kommunikation har spelat en avgörande roll i min transfor-
merande resa. Det har förändrat mitt sätt att se på mig själv, och hur jag ser
på världen utanför mig själv. Att kommunicera med hjärtats språk har fått mig
att ”återvända hem” och stava till Självmedkänsla och acceptans.

Leila Bessa

Meditationsguide och kursledare i andlig & personlig utveckling. Jag 
arbetar till vardags på SjälensOas i Göteborg och har mitt största fokus
på vår själsliga utveckling. Syftet i mitt arbete är att väcka själens kraft till
liv och hjälpa dig på din unika väg till ett högre medvetande.

Meditationerna jag håller har alltid samma syfte och det är meditationer
för personlig transformation: antingen släpper vi gammalt och frigör oss,
eller öppnar nya dörrar och expanderar, det handlar om att bli medve-
ten om vad som driver dig och att medvetet skapa din vardag och ditt liv.
Jag ger också behandlingar i Healing ,Medium, själsliga samtal och eso-
terisk astrologi där jag tittar på dina karmiska läxor.

Diana Wahlborg

Är Sunshine Weeks samordnare och sköter allt praktiskt kring planering och or-
ganisation under veckan. Till vardags är Monia verksamhetschef på Korpen  i
Visby. En av Monias stora passioner är dans och friskvård. Så under veckan
möter du dessutom Monia under passet ”Alla kan dansa” och Authentic Works-
hop med Therese och Per.

Det är även till Monia du med fördel kan ringa kring alla praktiska frågor på
Sunshine Week. Hon finns på telefon 0708-57 95 57

Monia Svensson

Har du några frågor eller funderingar kring Sunshine Week? Boende,
mat eller varför inte fina badplatser. Ring eller maila på (0498) 481222
eller info@ekegarden.com. Praktiska frågor kan du även ta med Monia
Svensson på 0708-57 95 57.



Mikael har studerat Kommunikologi och har flera olika utbildningar
inom Perception, Kvantfysisk Förändring och Medvetandeteknologi, bl.
a. Matrix Energetics. Han har under en tio års period arbetat på uppdrag
av regeringen med att utbilda personal inom olika delar av rättsväsen-
det såsom domare, åklagare och poliser. Mikael är vidare utbildad NLP
coach, har Magisterexamen i Entreprenörskap och är Certifierad Goal-
mapping Practitioner. 

Han är även utbildad Regissör och Skådespelare och har bl.a. jobbat
många år som skådespelare på Dramaten och regisserat på Oscarstea-
tern. Mikael grundade Teaterakademien och drev den i tio år. 

Mikael Säflund är en pionjär inom applicerad kvantfysik, medvetenhet
och transformation. Han har stor framgång med sina föreläsningar och
kurser i omedelbar transformation som han håller runt om i Sverige och
utomlands. Mikaels banbrytande föreläsningar och kurser sprids snabbt
då många längtar efter just denna medvetenhet och kraftfulla informa-
tion som är mycket lätt och rolig att lära.

Mikael Säflund

Caisa Landahl jobbar som attraktionslagenmentor i Göteborg. Direkt med dig
och hjälper dig att få denna kraftfulla naturlag att verka med dig. Genom att ta
reda på vart dina blockeringar ligger ser vi till att hitta verktygen för att komma
vidare och få attraktionslagen att fungera för dig på alla områden. Nå din fulla
potential genom att få hjälp att förstå hur du ska förändra dina tankegångar
kring de områden som du upplever som svåra att bemästra. Vad det än är för
mål och drömmar du har kan attraktionslagen enkelt hjälpa dig att uppfylla
dem. Det finns egentligen inga hinder o jag hjälper dig att se och göra det möj-
ligt att uppnå allt du önskar och drömmer om. 

Caisa håller under veckan föreläsningen och workshopen ”Bli FRI”. Hon ger
dessutom behandlingar.

Caisa Landahl

Johanna Senges. Naturterapeut och akupressurmassör som behandlar, föreläser
och leder kurser i meditation och qi-gong utifrån ett holistiskt perspektiv på
människan. Att kropp, själ och ande hänger ihop med varandra och allt run-
tomkring. Johanna har erfarenhet av både eget läkande och att vägleda andra
till läkande med naturen och naturliga verktyg som hjälp, för att skapa medve-
tenhet om hur det fysiska, mentala, känslomässiga och andliga samverkar både
för god hälsa och för sjukdom och smärta.

Du kan ta del av Johannas erfarenhet genom att delta på morgonQi-gongen och
genom att boka en Intuitiv behandlingssession.

Johanna Senges



Marie Stilling har jobbat med medvetenhet och hälsa i 25 år, lagar japanskt, är yoga-
lärare och zonterapeut. Föreläser om hjärtkoherens och coachar individer och grup-
per i flow - kroppens bästa tillstånd. Enkelhet och renhet är Maries ledord och hon
delar med sig av de bästa verktygen för bra hälsa som hon hittat. 

Att vara i sitt hjärta i allt hon gör är hennes livsdevis- och hon vill hjälpa andra att
göra detsamma. Marie håller workshop och ger också härliga kundalini yoga pass
under festivalen. 

Marie Stilling

Med rötterna på Kuba har han tagit sig via dåtidens
Sovjet och långa utbildningar som klassisk violinist
till Gotland. Möt Emilio Estrada som spelar violin i
Ekegårdens kapell eller utomhusscen under 
Sunshine Week. 

En fantastisk musikupplevelse av 
meditativa mått av en riktig världsartist.

Emilio Estrada

Anna är Dramapedagog på kulturskolan i Växjo och frilansande artist. 
Dessutom är hon egen företagare inom healing och personlig utveck-
ling. 

Men under Sunshine Week möter du Anna framförallt som trubadur
om kvällarna på Ekegårdens veranda och utomhusscen. En kväll med
Anna Tornhagen är som ingen annan, och hon blandar Pop, Rock och
Schlagers med allt från prat om livet till sköna vitsar. 

Anna Tornhagen

Carina arbetar som konstnärlig fotograf.
- Efter att ha arbetat som förskollärare i 32 år, tog jag steget fullt ut som konstnär,
för att ge all min energi åt skapandet.Det naturliga solljuset är min inspirationskälla!
De flesta av mina  bilder är tagna i ett soligt vackert läge i min atelje eller i trädgår-
den. Min första utställning var november 2012 på Gaia, där jag fick en fantastisk
uppbackning i en underbar miljö. Responsen var mycket stor, många blev  berörda
av tavlorna och i våra samtal, om livets resa, tillit, att våga vara sig själv, ta emot
livet och, att njuta... 

Under Sunshine Week ställer Carina ut sin underbara fotokonst och 
berättar om bakgrunden till sina skapelser.

Carina Ståhl



Janne är behandlare och är utbildad Access Bars facilitator. Access Bars är en
avkopplande behandling som sätter igång energiflödet i kroppen där 32
punkter berörs på huvudet. Många upplever att tankebruset tystnar, att de
sover djupare och att deras relationer förbättras. 

Janne från Göteborg är även kraniosakral terapeut och tar emot för 
behandlngar under veckan. 

Janne Nilsson

Kia jobbar med konsultationer, balanseringar och utveckling för för kropp, själ och
tanke. Kia är egen företagare sedan sex år tillbaka och jobbar i huvudsakligen med
ett frekvensmedicinskt verktyg Scio och en mjukform utav kiropraktik Art Neuro.
Vilket hon också erbjuder som behandlingsmetod att pröva på under Sunshine
Week. 

Utöver Scio-behandlingar leder Kia också örtvandringar runt Ekegården under 
veckan. 

Kia Temnes

Jag försöker se det lilla i det stora. Det är i de små tingen miraklerna sker.
Som en snödroppes uppvaknande genom ett frostigt snötäcke, vårfåglar-
nas vackra sång, sommarens planteringsarbete, doften av nyklippt gräs,
höstens vackra eldpraktskronor som glimmar som guld. Vinterns stilla glitt-
rande snöflingor. Moder Jord och Fader himmels vackra samspel. Jag tittar
upp mot himlen och känner en längtan. Jag vet att det finns något stort,
kraftfullt och vackert där ute.

Maria är certifierad L.I.F.E medium, Änglamedium, Atlanteanhealer och
Reikihealer. Ger behandlingar under veckan och har en Healing-workshop
med Therese.

Maria Andreasson

Av Maya får du en healingmassage. Under denna stund renas, 
balanseras och fylls du med ren vit kärleksenergi.
Du rensas från tyngande energier som du dragit på dig genom livet.
Dina chackran balanseras upp och hamnar i ett naturligt flöde. Dina
tankar sorteras upp, vilket medför att du får lättare att koncentrera
dig på en sak i taget. Du går från denna healingmassage lättare och
gladare i sinnet och din kropp kan fortsätta vara den fina "maskin "
den är ämnad att vara.

Min unika gåva från universum är att jag kan ta bort tyngande grå
energi som eventuellt har satt sig på kroppen. Jag är upplärd av John
of God i Brasilien.

Maya Heagermark



Per & Therese Appelqvist är värdparet som driver Ekegården Got-
land, som även är ett Universal Heart Center. Gården har paret dri-
vit under två är och detta är också andra säsongen för Sunshine
Week. Tidigare var Per & Therese bofasta i Stockholm och Göteborg
och jobbade som ledarskapskonsulter i egna föetaget. Men med
flytten till soliga och underbara Gotland blev det ett slut på pend-
lande och numera är det andligt och personligt utvecklande på 
Ekegården för hela slanten. 

Under veckan undgår du knappast det här paret som håller i det
mesta. Dessutom håller de tillsammans med Monia Svensson
workshopen, Authentic Workshop. Therese håller även en healing-
workshop tillsammans med Maria Andreasson.

Per & Therese

Har du några frågor eller funderingar kring Sunshine Week? Boende,
mat eller varför inte fina badplatser. Ring eller maila på (0498) 481222
eller info@ekegarden.com. Praktiska frågor kan du även ta med Monia
Svensson på 0708-57 95 57.

Genom åren har jag själv skapat saker och händelser i mitt liv som logiskt
sett kunde tyckas omöjliga från början, men som ändå har blivit förverkli-
gade.Jag har en passion av att dela med mig av dessa erfarenheter och fin-
ner en stor glädje i att inspirera andra att själva kunna skapa det liv de
drömmer om. Dagligen använder jag mig av det som kallas ”Attraktionsla-
gen”. Attraktionslagen går att använda inom alla områden i livet.

På kursen EFT kommer jag att dela med mig av de verktyg jag själv använder
dagligen i mitt liv. Du får konkreta tips och en verktygslåda som du kan an-
vända i din vardag för att skapa det liv du drömmer om.

Christina Divén

I meningen ”ske din vilja” finns allt. Där finns försoningen/förlåtelsen som Berete Rubin ska
leda oss i att utforska mera av. Där finns de minimala föreställningarna och förmågan att
överkomma oro och rädsla som gör att vi öppet kan möta det som är, som Therese 
Appelqvist ska tala om. Och så mycket mera. Denna kväll handlar om att lita på att
vi är burna.

Berete Rubin är känd från SVT:s program ”När livet vänder” och med sin bok ”Försoningen 120 stygn senare” som
handlar om vägen till ett nytt liv och ny mening efter ett brutalt mordförsök. Hon är föreläsare, workshopledare,
handledare i sorgbearbetning och tar emot klienter i förlåtelseprocesser. Berete är utbildad pedagog med 
bakgrund som rektor inom Göteborgs Stad. 

Berete Rubin


