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Mediumutvecklingkurs

Exprimentiell helg

Husförhör

Spektrahealing 1,2,3

Hemma hos mig på Äskered
25/26 oktober 1800,- inkl

Här träffas vi som är nyfikna

Ta med dig din nyfikenhet

Denna utbildning är en kurs

på trance Spontan tal skrift. Vi

intution och lite fikabröd och

som följer Internationella regler

fika lunch och kursmaterial

leker och lär i cirklar.

kom hem till oss. Kostnad

för healing. Syftet är också att

Välkommen

Ansök om plats

100,-

utveckla healers av högsta klass

Max 10 pers

för prövning till certificate.
Anmäl intresse

PSYCHIC SURGERY
13 - 14 September (2 dagar)
Healingkurs "Psychic Surgery" i Äskered/Halland.
Kursledare: Gary Mannion.
Teorin om ABE-terapi, är att alla arbetar på olika sätt. Under kursen får du lära dig att
öppna upp till den potential just du har, och lära dig att utveckla den fullt ut. Vi uppnår
detta genom att täcka många olika former av healing inom kursen samt att arbeta med
din förståelse för healing och för att utveckla din unika helande förmåga.
Kursen är en blandning av praktik, teori, skriftliga arbeten, kurs arbeten, fallstudier och
andra undersökningar. Alla är välkomna. Vi har inga krav på tidigare erfarenhet.
Kurskostnad: 2700: - inkl. fika och lätt lunch. Obs Begränsat antal platser
15 September kl 19.00
Demonstration/Seans av Andlig Kirurgi (Psychic Surgery).
Med internationellt känd healer/medium Gary Mannion från England.
Äskered/Halland Vid denna demonstration kommer Gary att förklara, svara på frågor och
även demonstrera sina gåvor som Andlig Kirurg. Han kommer att bjuda upp personer
från publiken till att få prova denna speciella behandlingsform.
Entré kostnad: 300kr Boka plats
15 - 16 September.
Gary Mannion har behandlingar i Äskered/Halland.
Arrangör: Anne Johansson och Anders Åkesson.
Privata behandlingar Andlig Kirurgi (även kallad
Psychic Surgery) 750kr ca 20 min.
Med internationellt känd healer/medium Gary
Mannion från England. Boka din tid

Bokas till Anne Johansson telefon 0709-409300 eller
skicka SMS eller mail på anne@johansson.com eller www.annejohansson.se

Garry Mannion
I endast en ålder av 26 år,
har Gary redan arbetat som
andlig kirurg i över 7 år. Han
har samarbetat med
forskare/läkare från olika
instanser i England, och det
har visat sig att han har en
hög procentsats på att
hjälpa personer med olika
krämpor och åkommor.
BBC har även gjort en TVdokumentär om honom.
Även om Gary inte skär i
huden, kan många klienter
uppleva förlängningen av
Garys energifält in i deras
fysiska kropp. Detta sker
med hjälp av ”energihänder”
som gör at Abraham (Garys
huvudguide) kan gå in och
arbeta med problematiken
under huden.
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