Framtiden
Seminarium med Anna Berg
Heldagsseminarium i Stockholm
Söndagen den 18 november 2018 kl 10 – 17
Livskraft, Karlbergsvägen 54 - T-bana St Eriksplan, Uppgång: St Eriksgatan
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 hittills skrivit 15
böcker, bland annat en trilogi om Jesus, Moder Maria och Maria Magdalena. Den senaste,
”Nåden” kom ut i september 2016. Hennes texter innehåller höga energier och är starkt
transformerande. Anna genomför varje år olika retreat i Italien, Frankrike och England
med fokus på andlig utveckling. Anna driver företaget Sann Anda Förlag.
Se: www.sannanda.com

Program
09.30 – 10.00

Välkommen! Vi öppnar dörrarna.

10.00 – 10.30

Introduktion, presentation och kursstart

10.30 – 11.00

Inledande meditation
Guidad meditation förberedd genom kontakten med Jesus Kristus
Sananda.

11.00 – 12.00

Övning – Att hitta ditt ursprungliga hem
En spännande övning som för dig ut i världsalltet!

12.00 – 13.00

Lunchpaus
I närheten finns många matställen. Du kan också ta med matsäck.

13.00 – 13.45

Att blir mer neutral
Hur går det till? Ska jag bli omänsklig? Övning som hjälper dig
att inte fastna i känslor och rädslor. Du utvecklar ett mer
nyktert, konstruktivt jag som behövs i den tid som kommer.
Genom att inte engagerad dig i allt och alla hjälper du inte bara
planeten utan också dig själv och dina närmaste.

13.45 – 14.30

Att komma hem och landa i en ny verklighet
Möt den tillvaro som väntar. Känn dig in i hur det kommer att
vara. En spännande övning med många insikter.

14.30 – 15.00

Fikapaus

15.00 – 15.45

Läget i världen – Anna kanaliserar info. Frågestund.
Denna information är skräddarsydd för gruppen som samlas
denna dag. Du har möjlighet att efteråt ställa frågor om
innehållet eller annat med andlig anknytning.

15.45 – 16.30

Avslutande meditation med Anna Berg
Anna får vägledning till gruppen av Jesus Kristus Sananda och
de uppstigna mästarna.

16.30 – 17.00

Personligt budskap av Anna i bok man köpt.

Entré: 600 kr inkl fika. Sätt in summan på BG 773-6341, Sann Anda Förlag.
”Seminarium 18/11”. Betala senast den 10 november.
Anmäl dig – Ange namn, mejl och mobiltelnr.
•
•
•

Hemsida: www.sannanda.com. Gå till Föredrag/Seminarier. Fyll i Anmälan
Mejla till sannanda@telia.com
Mejla till info@dragonflyutveckling.se

Övrigt: Anna har med sig några av sina böcker som du kan få till specialpriser och
signerade med ett personligt budskap.
Väl mött! hälsar Anna Berg

Livskraft
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