Tisdagen den 11 september kl. 19.00 i stallet

Tisdagen den 13 november kl. 19.00 i stallet

Storseans med Thomas Wallenberg, Malmö

Tankens kraft – Föreläsning med Kalle Palmqvist,
Kristianstad

Thomas som har gästat oss tidigare är ett välbekant, spirituellt medium,
vilket innebär att han både kan se, höra och känna andevärlden. Han
förmedlar budskapen med stor entusiasm och kvällen kommer att gå i
glädjens tecken.
Tisdagen den 25 september kl. 19.00 i stallet

Psykometrikväll med Gunilla Hjalmarsson, Arkelstorp
Efter önskemål från våra besökare återkommer Gunilla till oss. Hon är ett
medium som arbetar med kropp, själ och andlighet. Under kvällen kommer
Gunilla att arbeta med psykometri där hon känner av energi från föremål
och berättar om ägaren. Ta med ett föremål (inte pengar eller nycklar). Om
du tar med något arvegods tänk då på att föremålet kan vara laddat med
energier från både dig och tidigare ägare. www.energikvinnan.se
Tisdagen den 9 oktober kl. 19.00 i stallet

Storseans med Hasse Nyander, Göteborg
Hasse är ett välkänt medium och är medial sedan barnsben. Han arbetar
som medium och vägledare inom medial och personlig utveckling. Hasse
håller även kurser i mediumkunskap och healing. Han har ett eget förlag
där han ger ut sina böcker och cd-skivor. I kväll kommer han till oss med
budskap från Andra sidan.
Tisdagen den 30 oktober kl, 19.00 i stallet

Storseans med Mariel Månfalk, Malmö
Mariel är ett uppskattat medium som än en gång vill gästa oss. Hon arbetar
med bl.a. medial rådgivning, taktilmassage, energibalansering och har även
kursverksamhet. Mariel förmedlar klara och tydliga budskap från
andevärlden.

Kalle började i unga år att intressera sig för personlig utveckling och
förstod då att man kan förändra sitt mående genom att förändra sina
tankar. Mår själen dåligt så blir kroppen sjuk samt tvärtom. Denna kväll
kommer att handla om följande område: Personlig utveckling, bemötande,
självkänsla och självförtroende samt en dos av skrattets betydelse för vårt
välmående. Målet med Kalles föreläsningar är att du som individ ska
känna glädje, inspiration och att det är lärorikt. En aha upplevelse med
andra ord. Sedan 11 år tillbaka driver Kalle sin hälsoklinik Kalle P´s
massage & alternativklinik i Kristianstad. Vill du veta mer om Kalle gå in
på www.kalle-p.com
OBS! Dörrarna stängs kl. 19.00 på våra föredrag och seanser

Torsdagen den 27 september kl.18.00 i kammaren

Änglaafton med Carina Jeppsson, Malmö

Spiritualisterna

Pris: 350:- för medlem och 400:- för icke medlem. Kvällen avslutas med
kaffe och smörgås (ingår i priset). Under en Änglaafton får du budskap från
dina guider, vägledare eller änglar.
5 deltagare per kväll. Måste bokas. OBS! Bokningen är bindande.
Måndagarna den 27/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 5/11 i stallet

Meditationskurs med inriktning på medial utveckling
Mer information kommer på hemsidan.
Kursavgift: 1000 kr medl. 1200 kr icke medl. Måste bokas.
Bankgiro: 5837-2616 Ange namn och adress samt märk med
meditationskurs.
Kursledare: Anki Silvenus
Sista anmälningsdatum: den 13/8 2012
Kursavgift inbetalas senast den 15/8 2012
Personligt horoskop enligt Mayakalendern med Laura Engholm
den 5 och 6 oktober. Anmälan och mer information på vår hemsida.
Privatsittning med Carina Jeppsson
den 13 oktober. Anmälan och mer information på vår hemsida.
Privatsittning med Christel Dahlin
den 17 november. Anmälan och mer information på vår hemsida.
Som medlem får du:
• Programbladet hemskickat.
• Billigare inträde på aktiviteterna.
• Tillgång till vårt bibliotek med många bra böcker.

i Kristianstad
Program hösten 2012
Hemsida: www.spiritualisterna.se

E-post: info@spiritualisterna.se
Telefon: 0767-840630 Endast söndagar 18.00-20.00
Medlemsavgift: 200:-/år
Bg-nr. 5837-2616, glöm ej ange namn och adress.
Inträde för medlem: 70:-, icke medlem 100:Kaffe och smörgås: 20:-

Vi är en ideell förening och vi vänder oss till allmänheten.

Alla är hjärtligt välkomna att besöka oss.
Vi finns på Föreningarnas Hus (Hemgården), Norretullsvägen 9.
Karta finns på hemsidan.

