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26/8 Ljusbärarandakt (seans) med Hasse Nyander     kl. 16.30-18.00

                    Varmt välkommen på höstens första sammankomst!

Hasse Nyander kallar sig för Ljusbärare, och är vårt medium för dagen som
förmedlar Andekontakt i spiritualistisk (bevisförande) anda. Ljusbärare är ett
begrepp  som  han  fått  av  sina  andelärare,  och  han  menar  att  vi  alla  är
Ljusbärare  då  vår  fysiska  kropp  är  bärare  av  ett  ljus  som  är  av  andligt
ursprung - vi tindrar bara lite olika. För Hasse är den andliga och personliga

resan  mot  ett  andligt  uppvaknande  viktigare  än  något  annat, där  kroppen  endast  är  andens
redskap i denna fysiska livsform.  Att fler vaknar upp och inser att de är Ljusbärare, och som sådan
en del av Gud och alltid i kontakt med Guds helhet och kraft, menar han är vad världen behöver
just nu. 
Hasse arbetar heltid inom det andliga/mediala sedan 16 år tillbaka och är verksam som medium,
healer,  hypnoterapeut,  andaktsförrättare,  själavårdare,  författare,  samt  lärare/mentor  inom
området.  Han  är  även  grundare  till  The  Church  of  Good  Will  som  är  ett  religiöst  obundet
trossamfund.  Du kan läsa mer om Hasse på www.hassenyander.com

16/9, Seans med Kerstin Trygg        kl: 18.15 – 19.45

   Kerstin Trygg är med sin värme och mjukhet ett av våra omtyckta medium som
   regelbundet besöker Öppna Spiritualister. Det har gått en tid sedan hennes 
   senaste besök hos oss, så nu är det dags igen! 
   Kerstin ger en sedvanlig seans och förmedlar kontakt med dem du har i den
   osynliga världen. Hon är utbildad av Iris Hall, L.I.F.E. och har mångårig erfaren-
   het som medium, Reconnective Healing Practitioner och utbildare i 
   mediumskap.

Varmt välkommen!

7/10  Transseans med Marita Petterson                       kl. 16.00 – 17.30 
 

I samarbete med sitt andliga team håller Marita Pettersson en trans- 
demonstration. Marita har under dryga 10 år utvecklat relationen och 
samarbetet med sin närmaste samarbetspartner från Andevärlden, Tien Sen
Tie,  i hennes utvecklingscirkel i fysiskt mediumskap, The rainbowbridge- 
circle. 
Marita är sedan tidigare certifierad enligt internationella riktlinjer och har 
gedigen teoretisk och praktisk utbildning genom Spiritualists´ National 
Union, Barbanell Centre i Stafford. Hon har också certifikat i privatsittningar 

och Plattformsdemonstration genom Paul Jacobs, House of Spirit, Tyskland. Marita driver Center 

http://www.hassenyander.com/


och mötesplats Kyriotes light of Spirit där hon bl a erbjuder kurser och tematräffar. I ett samarbete 
med andevärlden skriver Marita också `Voices from the unseen world´ som handlar om livet i den 
eteriska världen och mysteriet om vår själ. Se mer på: www.kyriotes.se 

Välkommen till ett spännande möte!

15/11  En alkemisk afton med Katarina Falkenberg          kl 18.30-20.00

Vi välkomnar dig till ett inspirerande och lärorikt sammanhang med Katarina
Falkenberg där du får ta del av det heligt feminina och gudinnans Sophias
alkemi. Katarina inleder med ett föredrag och därefter leder hon oss i  en
Imagination. Aktiv imagination är en visualiseringsteknik som utgår från det
högre  Jagets  förnimmelseförmåga  och  där  man  arbetar  med  sin  egna
alkemiska processer för att åstadkomma transformation både i det inre som
det yttre livet. Gudinnan Sophia ses som Gudomens feminina aspekt och är
gudinnan bakom alla  gudinnor  världen över.  Hon är  en transformerande
kraft som förenar motsatserna i det gudomligt feminina. Sophia omfattar
både ljusa och mörka sidor, där det mörka är precis lika viktigt för att vi ska

kunna omfamna våra skuggor och därigenom bli  Hela igen.  I  vår tid kan vi  känna närvaron av
visdomens gudinna, då hon skakar om det dualistiska perspektivet i grunden för att genomborra
våra hjärtan och hela våra själar. Hjärtat utgör här det högre sinne som är en länk mellan själ och
ande och mellan människa och gudom. Med visdom och kärlek söker Sophia bringa skapelsen och
dess barn till helhet och enhet. 
Katarina Falkenberg är grundare till Sophiatemplet, vilken är religiöst obunden, samt medgrundare
och VD på Alkemiska Akademin. Hon har praktiserat alkemi i 30 år och är alkemisk terapeut och
översteprästinna längs med hjärtats väg. Hon är även författare till faktaböcker och skönlitteratur 
om alkemins djupa mysterier. Alkemi - det gudomliga verket släpptes under hösten och finns till 
försäljning vid sammankomsten. Se mer på www.sophiatemp  let.se   & www.alkemiskaakademin.se 

Varmt välkommen att ta del av den feminina visdomstraditionen och kärlekens väg!  

9/12 Spiritualistisk storseans, Fredrik Haglund, CSNU  kl 15.30-17.00

Välkommen på en spiritualistisk storseans med Fredrik Haglund där nära och kära i andevärlden får
möjlighet  att  förmedla  de  ord  dom  önskar.  Fredrik  förmedlar  kontakten
mellan våra två världar på ett varmt, positivt och ödmjukt sätt som visar på
att livet fortsätter efter detta och att de som lämnat oss fortfarande är en
del av vår vardag. Att få vara en del av denna återförening av nära och kära,
få  känna  värmen  och  kärleken,  tycker  han  är  en  fantastisk  upplevelse.
Fredrik  har  varit  andligt  intresserad  under  många  år,  och  menar  att
utveckling pågår hela livet både på ett personligt och andligt plan. 
Fredrik kommer från Karlstad och är  utbildad och certifierat medium hos
Mia Ottosson. Han är verksam som medium i Sverige och Storbritannien.

                          Varmt välkommen till en kväll där våra båda världar möts!
  

http://www.alkemiskaakademin.se/
http://www.sophiatemplet.se/
http://www.sophiatemplet.se/
http://www.kyriotes.se/


Medlemsträffar

För föreningens medlemmar har vi Medlemsträffar en gång per månad. Det utgår ingen avgift för 
att delta, men du behöver kunna uppvisa ditt medlemskort i dörren.

Medlemsträffen innefattar alltid en vägledd meditation, varefter vi pratar om något tema inom 
spiritualism och det andliga området. Träffen kan också inkludera några övningar inom valt ämne. 
Välkommen att komma med förslag!

Höstens medlemsträffar

Dörren öppnas den tid som anges som start.

• 9 september, kl 16.30-18.30 
◦ - Om Auran, samt några övningar

• 21 oktober, 15.20-17.20 
◦ – program kommer

• 11 november, kl 17.40-19.40 
◦ – program kommer

Grupphealing

I höst samverkar vi även med cert. Medium och healingmedium Moniqa Laitinen (föreningens 
ordförande) och Christina Nymark. I ett alternerat medvetandetillstånd håller de en 
healingmeditation i en mindre grupp.

Sammankomsten håller på ca 1 tim. med insläpp 10 min före utsatt tid. Föranmälan gäller per till-
fälle, senast onsdag samma vecka. Invänta återkoppling på att du har en plats innan betalning. 
Pris: 80:- per gång.

Datum
 9/9, kl 15.00  
 23/9, kl 19.30 

Föranmälan till info@magicaswisdom.com
Förbetalning, swish: 070-477 62 67
Plats: Högbergsgatan 48, Södermalm

Välkommen till oss på Öppna Spiritualister!

Följ oss gärna på Facebook, eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev för snabbare uppdateringar!

mailto:info@magicaswisdom.com

