En kvä ll med Tränsmediumskäp med Cämillä Elfving
Unik seansandakt där deltagare kan se Aura och förnimma Andars ansikten (kallas
transfiguration). Deltagare kan också ha en direkt kommunikation med
Andevärlden som använder mediets röstorgan för att förmedla sig.
Nära och kära som lämnat jordelivet brukar återmanifestera sig på Camillas
seanser. Detta ger en känsla av helande, tacksamhet och större insikt om Själens
dolda förmögenheter. Kvällen inleds med en introduktion om avancerat
Transmediumskap.
Läs gärna mer och se en video om Camillas transmediumskap på www.elfvinginstitute.org
Kravprofil på deltagare som vill komma på En kväll med transmediumskap: Positiv, ärlig person som bejakar
andlig utveckling. Personen förbinder sig att hålla sig till reglerna/förutsättningarna för seansen.
Regler för Transdemonstration:











Film och Fotoförbud. Du kommer inte tillåtas ta med någonting in i seansrummet. Väskor o dyl.
lämnas vid avsedd, säker plats som du kan ha ögonkontakt med hela tiden.
Var god avstå från alkohol och dyl 24 timmar innan demonstrationen/seansen.
Svara högt om du tilltalas av Mediet.
Du får inte lämna din plats under pågående seans.
Du måste visa en mogen, positiv attityd till övriga deltagare, medium och situationen i sig. Kan du
inte det så är du inte lämplig för detta utan utgör en negativ influens till sammanhanget.
Var beredd på att eventuellt underkasta dig kroppsvisitering. Detta får inte tas som tecken på
misstänksamhet utan är en försiktighetsåtgärd för både medium och deltagare. Även mediet kan
kroppsvisiteras.
Var kärleksfull i ditt sinne och ge ärlig feedback på vad du känner, ser och upplever.
Ha rimliga förväntningar. Det kommer inte att hoppa fram en rosa enhörning ur väggen. Du kommer
inte bli uppbeamad till ett tefat som tar dig till Andromedagalaxen ;)
Men...du kommer sannolikt få en eller ett flertal upplevelser av detta - känna mycket starkt
energipåslag- se aura - se ljusbollar (orbs) - se Andevärldens ansikten manifesteras i subtil, dynamisk
energi - få uppleva medium gå i trans och tas över av en Andeperson som talar. Kanske få återse en
eller till och med två släktingar eller vänner som lämnat jordelivet.

Din investering: 350 kronor inkl fika(betalas kontant på plats)
Tid: Ons 24 februari 2016 Kl. 18.00 - 20.30
Plats: Agersta, 11 km utanför Uppsala. För vägbeskrivning se www.mithera.se
Anmälan: Till MariaTherese Bohman Agerhill på mariatherese@mithera.se eller 0702-106822
Hemsida: www.mithera.se

