Tisdagen den 26 februari kl. 19.00 i stallet

Tisdagen den 14 maj kl. 19,00 i stallet

Storseans med Carina Jeppsson, Malmö

Psykometrikväll med Gunilla Hjalmarsson, Arkelstorp

Carina är verksam som medium och andlig rådgivare sedan många år. Hon
är också meditationslärare och erbjuder medial, andlig vägledning i form
av konsultationer, meditationer, storseanser, änglakvällar, kurser och
magiska aftnar. Carina tar emot budskap från nära och kära från den andra
sidan. Carina är en återkommande gäst hos oss.

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 19 mars kl. 19.00 i stallet

Storseans med Monika Nyander, Göteborg
Monika har gästat oss ett flertal gånger och är ett uppskattat medium. Hon
har förmågan att ge klara budskap från andevärlden på ett lättsamt sätt.
Sedan flera år tillbaka arbetar Monika även som massör och håller kurser i
Göteborg.
Tisdagen den 9 april kl, 19.00 i stallet

Föredrag med Paul Paulsen, Smålandsstenar
Naturterapeuten Paul Paulsen är född i Köpenhamn. Paul är en van
föredragshållare i ämnen som rör hälsa, alternativa behandlingsformer,
parapsykologiska ämnen såsom astrologi, numerologi och healing. Han
håller även kurser i personlig utveckling för både enskilda och företag.
Denna kväll ska Paul hålla föredrag om Auran och dess betydelse samt
utföra en demonstration.
Tisdagen den 23 april kl. 19.00 i stallet

Storseans med Jonny Jönsson, Ystad och Anna Andersson,
Tollarp
Jonny och Anna har gästat oss tidigare och kommer denna kväll att
genomföra en medial demonstration. Anna arbetar i Kristianstad med
vägledning, personutveckling och inspiration. Läs mer om Anna på
www.anna-andersson.com och www.livskraft.com

OBS! Dörrarna stängs kl. 19.00 på våra föredrag och seanser

Torsdagen den 7 mars kl.18.00 i kammaren

Änglaafton med Carina Jeppsson, Malmö
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.

Spiritualisterna

Torsdagen den 4 april kl. 18.00 i kammaren

Magisk Afton med Anna Andersson, Tollarp
Pris 300:- för medlem och 350:- för icke medlem. Kvällen avslutas med
kaffe och smörgås (ingår i priset). Under en Magisk Afton får du budskap
från någon anhörig eller vän på andra sidan och du kan ställa en fråga till
den som kommer.
6 deltagare per kväll. Måste bokas. OBS! Bokningen är bindande.
Måndagarna den 11/3, 25/3, 8/4, 15/4, 29/4, 6/5 kl. 18.30 i kammaren

Meditationskurs med inriktning på inre kommunikation
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 meditation.
Kursledare: Anki Silvenus
Sista anmälningsdatum den 18/2 2013
Kursavgift inbetalas senast den 22/2 2013
Privatsittning med Carina Jeppsson den 13 april
Anmälan och mer information på vår hemsida.
Privatsittning med Christel Dahlin den 18 maj
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 våren 2013
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.

