Anna Berg kommer till Gislaved!
Lördag 12 november

Seminarium – Hela dagen

Söndag 13 november

Konsultationer – Vägledande samtal

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.

Seminarium ”Skapa det du verkligen vill”
Lördagen den 12 november 2016 kl 09.30 - 17.00
Du får under seminariet arbeta med att spränga inre och yttre gränser och med att
förverkliga olika projekt i ditt liv. Tyngdpunkten ligger under dagen på överflöd och på
att byta fokus i livet. Anna Berg får vägledning av Jesus Kristus Sananda och de
uppstigna mästarna. Vi arbetar enskilt, i större och mindre grupper med de uppgifter
som leder just dig vidare.
Under dagen tar du stora kliv i din individuella andliga utveckling och i samband med
detta arbete höjs också dina energier och din andliga förmåga. Viktigast av allt är dock
att dagen är starten på en ny fas i ditt liv!
Anna har också med sig sin nya bok Nåden och du kan till rabatterat pris köpa Annas
böcker och få dem signerade med ett personligt budskap.
Kostnad: 950 kr inkl moms, lokal, fika, frukt och fisksoppa med smörgås till lunch.
Betalning: Sätt in summan senast den 7 november på BG 773-6341, Sann Anda Förlag.
Anmälan senast den 7 november till: Gunilla Allard: gunillaallard@hotmail.com.
Tel: 070-331 52 88
Plats: Helande Form, Västergatan 5, Gislaved.

Personlig vägledning - Privata konsultationer
Söndagen den 13 november 2016 kl 10.00 – 16.00
Konsultationer bokas genom Gunilla Allard: gunillaallard@hotmail.com.
Tel: 070-331 52 88
Kostnad: 30 min kostar 400 kr. Sätt in summan innan samtalet på BG 773-6341,
Sann Anda Förlag, eller betala kontant vid samtalet.
Plats: Helande Form, Västergatan 5, Gislaved.
Varmt välkommen hälsar Anna Berg!
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