MEDIUMKURS

Vi har många föreställningar om hur det ”borde” gå till att kommunicera med vägledare, anhöriga som
gått bort mm. och det gör att vi missar upplevelsen.
Vi väntar på att en tydlig röst ska höras i huvudet eller att vi ska se vår anhörige som står och pratar till
oss som levande, framför allt tror vi att det är svårare än det verkligen är. Det kan gå till på det ovan
nämnda sättet men oftast är det inte så till en början. Alla har förmågan att uppfatta andevärlden men vi
är olika bra på det. Några har riktigt bra antenner som uppfattar olika frekvenser och några har inte
hunnit utforska antennens kapacitet. Det får du möjlighet att utveckla på denna mediumkurs. Du
kanske är en av dom som upplever att din förmåga är besvärlig för dig, och behöver verktyg för att
stänga av eller för att hantera vardagen enklare med din medilaitet?
Du kommer att lära dig hur du får kontakt med din egen vägledare och anhöriga. Psykometri-->
avläsning av person, föremål och foto, Tolkning av tarot, änglar kort m.m., Aura avläsning,
kanalisering--> kommunicera med andevärlden. Förståelse över dig själv som instrument och allmän
moral och etik som förmedlare. Självutveckling som att bli medveten om ditt kotrollbehov och mycket
mer.
Vem kan delta på en sådan kurs?
Vill du utforska din egen andlighet och se vilka förmågor du besitter?
Upplever du dig som en ”svamp” som suger åt dig andras känslor/mående?
Upplever du kontakt med ande världen och vet inte hur du ska kommunicera?
Är du bra på att förstå andra människor, och har du lätt för att bedöma deras personlighet och att det
visar sig vara rätt bedömning?
Finner du det andliga intressant och vill veta mer och få upptäcka din egen medialitet? Då är denna
kurs ett alternativ för dig. Du känner om kursen talar till dig, annars är du välkommen att kontakta
mig för eventuella frågor.
Intyg med personlig rekommendation delas ut efter praktik på 3 sessioner som du genomför på
kandidater som jag tillhandahåller. Detta är frivilligt!
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