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Seanser 

För att skapa de bästa förutsättningarna vid en seans, tänk på följande: 

� Ha ett öppet sinne. 

� Fundera på vilka du har i andevärlden. Tänk inte enbart på dina närmaste släktingar 
utan även på vänner, grannar, arbetskamrater m fl. Vem som helst av dom kan 
komma för att få kontakt med dig. 

� Om du tilltalas av mediet under sammankomsten, vänligen svara högt och tydligt. 

� Undvik att ge mediet upplysningar om den som givit sig till känna från andevärlden.  
Låt mediet istället berätta vilken information han/hon får. 

� Lyssna uppmärksamt till vad mediet har att säga. Det kommer ofta ”visdomsord”    
eller information som du kan ha nytta av även om kontakten inte är riktad till dig.  

� Lämna inte din plats under sammankomsten om du inte måste av tvingande skäl. 

 

Inträde och medlemskap 

Ordinarie inträdesavgift: Medlemmar 150 kr. Gäster 200 kr. 

Porten öppnar 30 min före sammankomst och stänger 5 min före utsatt tid.  

Medlemskap, kalenderår: 300 kr, från 1/7-31/12 200 kr.    

Medlemskort från Stockholmsföreningarna Stockholms Spiritualistiska Förening och 
Sällskapet Sanningssökarna ger reducerat inträde hos oss och vice versa.  

För information om eventuella förändringar se vår webbsida eller anmäl dig till våra 
nyhetsbrev för snabbare information.www.oppnaspiritualister.se  
 

 
 

Gilla oss på facebook 
 http://m.facebook.com/oppnaspiritualister 
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Program hösten 2017 

 
Inträde och medlemskap, se sista sidan. 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 
I samband med sammankomster bjuder vi på kaffe/te med tilltugg. 

 

  Augusti 
Sö 13/8 kl 13.00 Möt ditt andedjur, Mira Mård 
 

  September 
Sö 3/9 kl 18.00 Livet mellan Liven – Själarnas resa och Själens 

evolution, Christine Kromm Henrie. Föredrag och 
meditation. Bokförsäljning/signering. 

 
Sö 24/9 kl 15.00 Den Nya Tidens medialitet, Anna Larsson 
  

  Oktober 
Sö 15/10 kl 18.00 Spiritualistisk storseans med Inspirerat tal, Helena 

Lindblom, CSNUds 
 

              November 
To 16/11 kl 18.30 Transmedial demonstration, Moira Hawkins, CSNUt
  

December 
Sö 29/12 kl 13.00 10-års Jubileum 

 
 

 
Föreningen planerar en Medlemsträff under senhösten. 
Håll utkik på hemsidan och vår Facebooksida! 
 
 
 

  
 
 
 

3 
Medlemsförmåner 

 

• Reducerad inträdesavgift till sammankomster.och andra aktiviteter 
• Medlemskortet gäller även reducerat inträde hos Stockholms Spiritualistiska 

Förening och Sällskapet Sanningssökarna. 
• Nyhetsbrev om vad som pågår i föreningen. 
• Medlemsträffar. 
• Reducerat pris vid konsultation hos nedanstående person vid uppvisande av 

medlemskort. Kontakta respektive person för uppgifter om rabatter eller se 
vederbörandes hemsida. 

 

 

 

Moniqa Laitinen, Dipl.Medium- och healingmedium, Cert. Oracle Messenger 

All konsultation sker under tystnadsplikt. Välkommen att kontakta Moniqa för  

� Andlig healing,  

� Transhealing,  

� Medial privatsittning, 

� Änglaläsningar. 

För kontakt: 070-764 70 12, info@magicaswisdom.com 

Se även www.MagicasWisdom.com 

 

 

 

Vi är här för att väckas från illusionen om vår separation. 

//Thich Nhat Hanh, zenbuddhistisk munk 


