3- stepp- Et intensivt kurs i mediumskap.
19 januar 2019 Lørdag kl 10-18.
Sted: Healingens Hus - Erlingskakkes gt 66.
Har du et ønske om å kunne gå dypere inn i din mediale
evne, for å kunne forstå deg selv, åndeverden og lære
dens språk. Har du litt eller noe erfaring med
mediumskap? Har du savnet et felleskap med felles
interesserte der du kan trene og vokse i et trygt miljø
over en periode?
Da kan dette kurset være noe for deg!

Etter siste kurs har det kommet flere forespørsler om nye kurs i mediumskap. Det er derfor med stor
glede at jeg nå igjen kan invitere deg til å være med på 3- stepp kurset i mediumskap. Dette er et
intensivt kurs som bygger videre for hver gang vi møtes.
Intensjonen med 3 -stepp kurset er at de samme deltagerne i gruppen møtes over en periode. Ved at de
samme deltagerne møtes uten å ta inn nye, kan gruppen ledes videre, der fordelen blir en dypere og
intensiv utvikling på det mediale og personlige spirituelle plan. Dette kan bidra til å finjustere forståelsen
for åndeverden og deg selv som verktøy der du kan komme dypere i kontakt med ditt potensiale. Som
veileder kan jeg få en større mulighet til å bli kjent med hver enkelt slik at veiledningen og
undervisningen kan bli mer tilpasset på det individuelle plan i et samarbeid med dine guider, for å bringe
frem de naturlige iboende evner i et trygt og skapende miljø der du kan være deg selv.
Teori og øvelser:
3-stepp- er et intensivt kurs, der det vil være et tett samarbeide med åndeverden. Vi vil dyp dykke i teori,
praktiske øvelser og teknikker. Vi skal bruke tid på hvordan frembringe dine naturlige evner som
medium, der du kan få en bevissthet og forståelse for hvordan dine guider og åndeverden vil bruke deg.
Det vil bli opprettet en lukket gruppe på fb, der du sammen med resten av gruppen får mulighet til å dele
opplevelser og erfaringer, samt stille spørsmål vedrørende din utvikling til veileder/gruppen. Fb- gruppen
kan på denne måten bli en inspirasjon og et hjelpemiddel med din utvikling som medium i mellom
møtene.

Jeg heter Anita Chattergoon Ali og har siden 2013 jobbet som medium og terapeut på mitt firma Den
Lille Sommerfugl, i tillegg er jeg sykepleier. Siden 2011 har jeg gått ulike kurs i mediumskap og er fortsatt
under utvikling gjennom studier på Arthur Findlay College. I tillegg har jeg per i dag siden 2016,
ukentlige veiledninger og trening i mediumskap . Jeg har siden 2016 undervist og ledet mediumutviklingssirkler og har nylig holdt kurs i mediumskap. Jeg er styremedlem i Norsk Spiritualist
Trossamfunn avdeling Trøndelag, der jeg har en inspirerende og ærefull jobb som medium på platform/

demonstrasjon.
Mer info: www.facebook.com/Den-Lille-Sommerfuglen-494957343885390/
https://helseverden.no/behandler/healing-hjertehealing-kanalisering-trondheim-anita/

Kursets varighet er 3 helger over en periode på 6 måneder, der du som deltager blir bedt om å forplikte
deg til alle helgene slik at gruppen forblir den samme.
Datoer 2019:
19 og 20 januar - 16 og 17 mars - 4 og 5 mai
Oppmøte alle helger:
Lørdag fra kl. 10.00 -18.00 - Søndag fra kl. 10.00- 18.00
Oppmøte 15 min før oppstart, da vi stenger dørene presis.
PRIS KR 6600,- for hele kurset på 3 helger. Kan delbetales til hver helg 2200 kr. Det er mulighet for
ytterligere avbetaling- ta kontakt på mail anali@online.no.
Bindene deposistum 800 kr
Merk at du binder deg til hele kurset på 3 helger. Avslutter du før tiden, forplikter du likevel til å betale
for tiden som gjenstår. Ved utforutsette ting som sykdom gjelder andre krav.
Innbetales til Kontonummer: 0539 67 48195 eller Vipps til 995 77 771
Husk ved innbetaling å føre på ditt hele navn og kursnavn – 3-stepp-Mediumskap.
Du har først sikret deg en plass på kurset når innbetaling av depositum kr. 800,- er registret. Dette
trekkes fra kursavgiften. Resterende beløp/delbeløp innbetales før kursstart den 19 januar. Depositumet
blir ikke refundert ved avmelding.

PÅMELDINGSFRIST:
I og med at det er begrenset med plasser på kurset anbefales det å melde seg på så hurtig som mulig på
mail til: anali@online.no . Merk at det er bindende påmelding til alle tre helgene.
Vi serverer te/kaffe og snacks i pausen.
Kom og møt opp med et åpent sinn og lær deg selv og dine evner å kjenne, i et fellesskap der to verdener
forenes i kjærlighet. Vi gleder oss til å se dere og arbeide sammen i gode energier.
Hjertelig velkommen!
Anita 😊 😊

