Anna Berg kommer till Huskvarna!
Fredag 11 november

Kvällsföreläsning med meditation

Fredag 11 november

Konsultationer - Vägledande samtal under dagen

Anna Berg hade sitt andliga uppvaknande 1994 då hon fick ett uppdrag att förse Nordens
präster med fyra böcker förmedlade av Jesus Kristus Sananda. Hon har skrivit 15 böcker,
bland annat en trilogi om Jesus, Moder Maria och Maria Magdalena, samt 7 kompendier
kanaliserade av de Uppstigna Mästarna. Hennes texter innehåller höga energier och är
starkt transformerande. Anna ger ut sin nya bok Nåden i slutet av september 2016.
Anna genomför varje år olika retreat i Italien, Frankrike och England med fokus på andlig
utveckling. Hon har också hållit fördrag och ordnat seminarier på många platser i Sverige.
Att vara med om ett möte med Anna Berg är betydelsefullt eftersom det öppnar nya vägar i
ditt liv genom de starka energier som förmedlas vid kanaliseringar. Du når oanade andliga
höjder och blir mer fokuserad.

Föredrag med Anna Berg
Fredagen den 11 november 2016, kl 19.00 – ca 21.30
Anna berättar här hur hennes uppdrag format hennes tillvaro och vad som
kännetecknar hennes vägledning. Vi får också veta vad vi kan vänta oss av framtiden och
åren 2017-2020. Hon kommer att kanalisera information skräddarsydd för vad den
grupp som samlats till föredraget. Vi genomför även en meditation som Anna leder med
hjälp av Sananda. Denna höjer dina energier och gör att du snabbare når de mål som
finns planerade för din tillvaro på Jorden. Tid avsätts till de frågor ni vill ställa. Anna har
med sig sin nya bok Nåden och du kan till rabatterat pris köpa Annas böcker och få dem
signerade med ett personligt budskap.
Entré: 200 kr inkl kaffe/te och frukt. Sätt in summan på BG 773-6341, Sann Anda Förlag.
Anmälan till: Tinna Stork: minahander@hotmail.com. Tel: 0733-10 20 55.
Plats: Huskvarna Hotell & Vandrarhem
Adress: Rosendala Herrgård, Odengatan 10, Huskvarna. Huvudbyggnaden.
Gå till höger och sedan höger igen i entrén och upp 2 tr till vindsvåningen. Fri parkering.
Anmäl dig senast 8 november!

Personlig vägledning – konsultationer
Fredagen den 11 november 2016 kl 09.30 – 17.00
Konsultationer bokas genom Tinna Stork: minahander@hotmail.com.
Tel: 0733-10 20 55. Först till kvarn…
Kostnad: 30 min kostar 400 kr. Sätt in summan innan samtalet på BG 773-6341,
Sann Anda Förlag, eller betala kontant vid samtalet.
Plats: Huskvarna Hotell & Vandrarhem, Huvudbyggnaden. Fri parkering.
Adress: Rosendala Herrgård, Odengatan 10, Huskvarna.
Gå till höger och sedan höger igen i entrén och upp 2 tr till vindsvåningen.
Varmt välkommen hälsar Anna Berg!
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