Universums portar
Anna Berg och Ann Gripenlöf
Heldagsseminarium i Stockholm

Lördagen den 9 november 2019 kl 10.00 – 16.30

Vägledande samtal med Anna Berg
Söndagen den 10 november 2019 kl 09.00 – 18.00
Livskraft, Karlbergsvägen 54
T-bana St Eriksplan, Uppgång: St Eriksgatan
Anna Berg hade sitt andliga uppvaknande 1994. Hon har hittills förmedlat 15 böcker, bland
annat en trilogi om Jesus, Moder Maria och Maria Magdalena den senaste, ”Nåden”. 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. www.sannanda.com
Ann Gripenlöf är master och lärare i den gränslöst helande energin Holy Fire® Usui Reiki som
är hennes andliga bas. Ann är också regressionsterapeut, änglaterapeut, akashic record
reade och meditationsledare. Hon driver Dragonfly Reiki och andlig utveckling.
www.dragonflyutveckling.se

Program
09.30 – 10.00

Välkommen! Vi öppnar dörrarna.

10.00 – 10.30

Introduktion och kursstart

10.30 – 11.15

Inledande meditation - Ann
Guidad meditation i änglarnas närvaro. Ann tar dig med på en inre
resa där du möter dig själv och änglarnas kärleksfulla visdom. En
andlig resa i gränslandet mellan det medvetna och det
omedvetna.

11.15 – 12.00

Övning – Rädslor för att förändra stora saker i ditt liv - Anna
Vi arbetar med att se de varför du inte vågar ta de steg till
förändring som är nödvändiga i ditt liv. Genom övningen kommer
du till klarhet över de hinder och hot du upplever och får redskap
att eliminera dem. När detta lyfts bort erfar du en stor lättnad.

12.00 – 13.00

Lunchpaus. I närheten finns många matställen.

13.00 – 13.45

Övning – Kontakt med änglar för helande och vägledning - Ann
Vi tar oss till änglarnas helande landskap för att hela och släppa
bekymmer och lämna dem bakom oss. Övningen ger verktyg att
ta emot änglarnas hjälp och vägledning.

13.45 – 14.00

Paus

14.00 – 14.45

Övning Anna
Universum är ditt nya hem. Du måste våga omfatta den tanken. I
en värld som är global ska du nu klara att ta nästa steg och inse
din roll i Universum. Hur kan du samspela med de hjälpare som
finns beredda för att lyfta Jorden till en högre nivå? Vad blir din
roll i detta? En stark och spännande övning.

14.45 – 15.00

Fikapaus

15.00 – 15.45

Förändrings- och ljusarbete – Gruppregression - Ann
I en gruppregression återupplever du ett tidigare liv som påverkar
dig i dag. Du får möjlighet att läka situationer och relationer i
tidigare liv. Du får förståelse för känslor, situationer och relationer
som stör dig i detta liv. När du blivit medveten om dem kan de
läkas och försvinna.

15.45 – 16.30

Avslutande meditation och Frågestund - Anna
Anna får vägledning till gruppen av Jesus Kristus Sananda och de
uppstigna mästarna. Frågestund om tillståndet på Jorden.

Kostnad 9/11 Sem: 850 kr inkl fika. BG 773-6341, Sann Anda. Ref: ”9 nov”. Betalas: 25/10.
Kostnad 10/11 Samtal: 650 kr/45 min. Ref: ”10 nov”. Fyll i tid. Kontant/Swish på plats.
Anmäl dig snarast. Ange datum för Seminarium och eller Samtal, Namn och Mobiltel.
•
•
•

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

Övrigt: Du kan beställa Annas och Anns kommande böcker till specialpris.
Väl mött! hälsar Anna Berg och Ann Gripenlöf
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Sann Anda Förlag KB, Box 170 41, 167 17 Bromma Tel: 08-87 27 E-mail: sannanda@telia.com
Hemsida: www.sannanda.com

