
Sisters.nu 

Kommentarer angående några av Sisters konferenstalare... 

http://sisters.nu/konferenser/konferensgalleri - Konferensgalleri 

 

Linköping | April 2010 :  

Upptäck dina drömmar,  Paige Juneaus 

Jag har hört undervisning från henne på CD och det är ingen tvekan – hon är influerad av och 

involverad i Trosrörelsen! 

 

Eslöv | Mars 2010 :  

Så ser jag Gud i min vardag, Mimmi Edin 

Kommentarer om Mimmi Edin och Tikkva finns redan på dessa länkar: 
 http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_11-5-10.html 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_11-5-10-Respons.html 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_21-5-10.html 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_8-7-10.html  

   

Trappa Nér, Trappa Upp och Trappa Ut, Bittan Ekman 

http://www.trappaner.nu/artiklar.html 

http://www.trappaner.nu/gudstjanster.html - Alfakurser på Trappa Upp - "Veta mera kurs" om kristen tro 

http://www.trappaupp.nu/ - Trappa Upp - Behandling för missbrukare i Göteborg 

http://www.trappaupp.nu/veckoschema-for-trappa-upp - Veckoschema för Trappa Upp 

Bl.a. Öronakupunktur, Meditation och Känslorunda!!!!   

Skulle detta vara bra behandling för missbrukare? Detta är ju New Age!  

Jag vill hoppas och tro att Bittan har lagt till den här länken nedan i ignorans...för det är verkligen 

inget man vill leda sina syskon i Herren till, allra minst de som är/varit missbrukare! 

http://www.trappaupp.nu/lanka - LÄNKAR : 

 Div. Bra länkar och Annat:  Leder till Toppensidor.com  där man bl.a. kan 

hitta:http://www.humandelight.se/ -  

Vi heter Catarina och Christer och tillsammans har vi förtetaget Human Delight som erbjuder:  

Behandlingar: healing och massage. 

Tjänster: Kurser inom medialutveckling och healing, utvecklingscirklar inom intuition- och 

medialtarbete och meditation. 

Vi gör hemseanser, mediala demonstrationer och privatsittningar. 

Catarina är certifierat spiritualistiskt medium ,diplomerad massör och reikihealer. 

Christer är certifierad healer och tränande medium.      DETTA ÄR REN NEW AGE!!! 
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http://overnaturligt.ifokus.se/ - ÖVERNATURLIGT I FOKUS 

Andevärlden nära dig - Vi är många som arbetar med det mediala som är överens - det blir mer och 

mer fysiskt påtagligt att andevärlden vill oss något... 

http://hem.passagen.se/englaton/    -  http://englaton.anne-lil.se/   = NEW AGE! 

 

Bitten har även länk till Vineyard!   = TROSRÖRELSEN! 

http://goteborg.vineyard.se/  - Göteborg Vineyard 

http://goteborg.vineyard.se/Kristen+tro/L_nkar/ - här länkar de till Svenska Bibelskällskapet (av alla 

Biblar!) och man kan även se en länk att de har Alphakurser... 

Detta är en bra länk som visar sambanden mellan Trosrörelsen och Vineyard: 

http://www.deceptioninthechurch.com/TB_2.html - The "Toronto Blessing" 

A Theological Examination of the Roots, Teaching and Manifestations, and Connection Between the 

Faith Movement and the Vineyard Church 

En teologisk undersökning av Rötter, undervisning och manifestationer, och samband mellan tron 

rörelsen och Vineyard kyrkan 

Och här är en bra på svenska: 

http://bibelfokus.se/frukt_av_toronto  - Frukt av "Toronto-väckelsen"  

Tillbaka till Sisters.nu! 

http://sisters.nu/konferenser/konferensgalleri/item/4-ornskoldsvik-konferens 

Revolt mot duktigheten - om vikten av att ha sitt värde i den man är, Cajsa Tengblad 

http://www.cajsatengblad.com/    

http://www.cajsatengblad.com/?page_id=9  

Här hittar man endast detta med hänvisning till ”kyrkliga sammanhang”!!! 

För dig som vill arbeta med materialet ”Självbild” i kyrkliga sammanhang, finns även ett bibeltillägg 

med 92 bibelhänvisningar på temat självbild att beställa. 

Jag tvivlar inte på att Cajsa har mycket att ge och kan ge inspiration...MEN... 

BEHÖVER VI – PÅNYTTFÖDDA – LEVANDEGJORDA I KRISTUS – FÅ RÅD AV ”VÄRLDENS BARN”??? 

Jag förmodar att hon tillhör ”världens barn” eftersom jag inte kan hitta något annat om Jesus, Gud, 

Frälsning, Bibeln på Cajsas webbsida... 

Det är väl ”Kristi Evangelium” som ska lyftas fram på sådana här konferenser? Antingen är man 

frälst, eller så kommer man för att man är sökt av Gud...vi behöver ingen ”självbild” – vi ska ju ”dö 

i oss själva, ta vårt kors och följa Jesus” – EN SUND GUDSBILD ÄR VAD VI BEHÖVER I DETTA LAND! 

 

Närmare Gud - Närmare Varandra, Maria Nordberg 

http://www.svedjeholmskyrkan.se/  

content&view=category&layout=blog&id=69&Itemid=43 - Församlingen Trons Sköld leds av 

pastorsparet Thomas och Maria Nordberg. Här nedan delar pastor Thomas något med dig som Gud 

lagt på hans hjärta och som kommer att uppmuntra och utmana dig till att leva ett liv i seger. 
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Som sagt; på länksidan avslöjas mycket... 

http://www.svedjeholmskyrkan.se/index.php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=4: här länkas det bl.a. till: 

 - de flesta inom Trosrörelsen! 

2       Elamän Sana / Livets Ord, Åbo, Finland - http://www.elamansana.fi      

5       Hillsong Church, Australien - http://www.hillsong.com/    

6       City Harvest, Singapore - http://www.chc.org.sg     

7       John Avanzini, USA - http://www.avanzini.org/   

8       Brownsville Revival, USA - http://www.brownsvillechurch.org/   

11     Billy Graham, USA - http://www.billygraham.org/    

12     John Bevere ministries, USA - http://www.johnbevere.org/    

13     Benny Hinns ministries, USA - http://www.bennyhinn.org/    

16     Arken - http://www.arken.org/     

20     Livets Ord, Uppsala  - http://www.livetsord.se/    

 

http://sisters.nu/konferenser/medlemsdag-konferens - Medlemsdag / Kvinnokonferens  

9 oktober 2010  |  kl 11.00 - ca 18:00 - Märsta Pingstförsamling, Stockholm 

Gästtalare från Australien - Samantha Jackel 

Åter igen, jag tvivlar inte på att Samantha Jackel har ett underbart vittnesbörd och kan nå ut till 

andra kvinnor... Men här ser man än en gång att nedanstående länkar, som stöder/bekräftar hennes 

bok, så är det Trosrörelse vi möter! 

http://www.mypurplepants.com.au/endorsements.htm  - Endorsements (“Stöd/Bekräftele”) 

Bl.a. av 

-  Pastor Bill Wyatt - CEO Cleansing Streams Australia - http://www.cleansingstream-australia.org/  

Mission - Cleansing Stream Ministries har åtagit sig att samarbeta med pastorer och kyrkor i att 

undervisa och utbilda ledare och mogna troende i personlig rengöring, befrielse och andlig krigföring 

så att de kan frigöras för att tjäna, betjäna, och lärjunga andra i Kristi kropp. 

• Bygger en stark kultur cell grupp, och           • förbereder och utrustar medlemmar för ledarskap. 

BAKGRUND - utvecklad av Dr Jack Hayford, grundare pastor i ”the Church on the Way” och redaktör 

för the “Spirit Filled Life Bible”, ”Cleansing Stream” är en bibel-baserad kurs. 

Det nämndes om Dr. Jack Hayford i brevet om ”Empowered 21” - 

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_10-4-10.html   

 -  Happy Rue - Wife of the late Brent Rue - Co-founder of The Vineyard Church USA   

 

Då mycket information på internet kan ändras snabbt,  

vill jag bara nämna att länkarna i detta e-mail fungerade då detta skrevs. 

 Oktober 2010 / KJ 
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