Soul Mediumistic Re:connection
Lär dig få kontakt med fältet som förbinder allt och alla

Power up your Soul
Det är dags att återta vår naturliga kraft och kliva in i vårt sanna Jag. Det är dags
att bryta igenom illusionen att bara vissa är mediala, intuitiva och andra inte. Det är
dags att inse att vi alla är medium av vår egen ande. Soul Mediumistic Re:connection®
handlar om att återknyta till din medialitet och din intuition så att du kan använda
dessa i ditt liv.

•
•
•
•

Är du redo för ditt JA, dina mediala förmågor, din intuition och synkronicitet?
Är du redo för mer flow i livet och personlig utveckling? Är du redo för ett större självmedvetande, självempati och din egen läkande kraft?
Vill du kunna lyssna på din själs röst och känna mer tillit?
Vill du skapa kontakt och samhörighet med det som kallas Andra sidan, med guider och
med Källan som är ditt ursprung?
Vill du vara ett medium av din egen ande och manifestera dess kraftfullhet i ditt liv och på
så sätt skapa flow, mer glädje och kärlek?
Då är du varmt välkommen till detta helt unika program!

Det finns många sätt att se på vad mediumskap och intuition är. Intresset har kanske heller
aldrig varit större än vad det är just nu. Tyvärr är det alldeles för många som enbart är intresserade av de mediala ”fenomenen”, snarare än att arbeta med sin egen utveckling. Det
mediala missförstås på många sätt och som vi ser det är det inte till för att visas upp som magi
eller mirakel på seanser och hälsomässor. Och inte heller för att berätta om någon ska träffa
den rätta i livet. Att det mediala ofta framställs och presenteras på TV skrämmande musik och
prat om osaliga andar och spöken gör det inte heller bättre.
Alldeles för få ställer sig frågorna; Varför fungerar det mediala och intuitiva? Vad är det och hur kan
jag ha nytta av det i mitt eget liv? Vad ska det användas till egentligen? Eftersom ”Andra Sidan” finns,
vad innebär det egentligen ur ett större perspektiv? Hur hänger allt samman med vem jag är och
finns det något högre syfte?
Det finns svar att finna detta och lösningen är att bli ett medium för sin egen ande!

© Detta material är upphovsrättsskyddat och får enligt lag inte kopieras, mångafaldigas eller på annat sätt användas utan upphovsrättsinnehavarens godkännande.
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Utveckla din fulla mediala och intuitiva potential!
Detta program ger dig en förståelse för att du har tillgång till och kan utveckla och träna din
mediala och intuitiva förmåga. Och genom att du fördjupar din kontakt med din själ och andra
medvetandeformer (oavsett ”var” de är och i vilken ”form” de är) så fördjupar du också din
närvaro i I AM d v s din kontakt med Universum/Gudomligheten. Du kommer också att kunna ”koppla på” och fördjupa din kontakt med det som kallas för fältet (kvantfysikerna kallar
det Nollpunktsfältet medan andliga/spirituella kallar det Källan/Gudomligheten) och kommer
på så sätt lättare i kontakt med synkroniciteten som för dig dit du ska i ditt fysiska liv. I klarspråk så betyder det att du kommer att kunna det som ett medium kan - ha kontakt med
Andra Sidan, göra intuitiva läsningar av andra personer men främst kommer du att använda
verktygen i ditt eget liv, till dig själv.
Soul Mediumistic Re:connection® är en återkoppling till dina rena förmågor som alltid funnits
med dig och som är dina att använda i ditt liv. Genom att hitta och förstärka dessa frekvenser
som redan finns inom dig så får du värdefulla verktyg i ditt liv. Mystiker inom alla religioner
och filosofier har känt till hur man gör och vad det ska användas till. Kvantfysiken har påvisat
dess existens. Kraften är inom oss alla och vi hjälper dig att plocka fram den.

© Detta material är upphovsrättsskyddat och får enligt lag inte kopieras, mångafaldigas eller på annat sätt användas utan upphovsrättsinnehavarens godkännande.

Vår övertygelse är att vår mediala och intuitiva förmåga inte är tänkt att användas på de sätt
som många gånger sker i dag. Med det sagt - det finns en plats för det mediala, duktiga seriösa
medium och den mediala terapeutiska funktionen. Men den mediala världen med dess utbud
har blivit en stor egofälla. Dessutom är det så, att det inte är enbart vissa som är mediala och
andra inte. Alla är mediala och alla har intuition. Och detta är till för att användas i våra egna
liv först och främst, såväl i våra privata liv som i våra arbeten.
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Upplägg
Programmet är upplagt över 4 helgträffar
Vi använder de Spiritualistiska verktygen i träningen eftersom de fungerar, de ger en förståelse och de ger också bekräftelse för dig i din utveckling att du kan komma i kontakt med
fältet och hur du kan fortsätta träna upp din förmåga. Vi ger oss också in i den vetenskapliga
forskningen d v s kvantfysikens värld, för att med stöd och hjälp därifrån förstå naturen av de
mediala fenomenen.

•
•
•
•
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Grundläggande teori samt praktiska övningar kring vår medialitet och intuition, hur det
fungerar, kvantfysik och andlighet, chakran, guider, intuitionsövningar, synkronicitetsövningar m.m.
Teori och filosofi kring I AM, icke-dualitet, En kurs i Mirakler, Lagen om Själens Attraktion,
De olika mediumskapen och tidigare liv.
Praktiska intuitionsövningar, avläsningar av personer, kontakt med guider, kommunikation
med Andra Sidan, synkronicitetsövningar m.m.
Teori och praktik kring healing och hur det fungerar.
Samtalsteknik, det coachande förhållningssättet, etiska regler, lagar
Under helgerna så kommer vi dessutom att meditera, ha sharing samt göra ceremonier
och stärkande övningar - allt utifrån I AM förstås.

Mellan träffarna:
Du kommer dessutom att få del av vårt onlineprogram; ”Bråka inte med livet” (videolektioner och lektionsbrev) som hjälper dig att släppa taget om det som hindrar dig i ditt liv
samt tillgång till det som gynnar i din utveckling och som ger dig djupare tillgång till din själs
domäner. I programmet ingår:
•
•
•
•
•

21-dagars program Kapitualtion, tillit och tacksamhet
6 veckors Lev mer sant och autentiskt
12-veckors program Lagen om Själens Attraktion
Sluten grupp på FB där vi håller kontakten, delar med oss av erfarenheter, insikter samt
ställer frågor och ger svar.
För att du ska få optimal träning på det du lär dig under helgträffarna, så kommer du
mellan träffarna att få starta upp en egen träningscirkel (vi hjälper dig så du kommer igång
med en Soul Mediumistic Re:connection® kvällscirkel) där du och några intresserade
vänner träffas exempelvis varannan vecka ett par timmar för att öva och ha kul tillsammans. Alternativt att du ansluter i en redan befintlig träningscirkel som arbetar med
samma/liknande verktyg.

Under helgerna så kommer vi dessutom att meditera, ha sharing samt göra ceremonier och
annat kul - allt utifrån I AM förstås. Mellan träffarna kommer du som vill, att använda detta i
ditt arbete att ha träningsklienter. Träningsklinter är frivilligt om du enbart går för egen skull.
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Förkunskaper
Du behöver ingen speceill erfarenhet, en nyfikenhet och intresse för personlig utveckling och
andlighet, medialitet/intuition räcker väl. Du som ev redan gått kurser i medial utveckling eller
t o m arbetar aktivt som medium i dag, men känner att du vill få nya djupare perspektiv och
ett annat sätt att arbeta på, är förstås lika hjärtligt välkommen.
Pris för hela utbildningen:
14 900 kr

•

Alt 1: Betala hela beloppet strax innan utbildningens början

•

Alt 2: Betala beloppet uppdelat i två summor (terminsvis) som faktureras strax innan
innan terminens början.

•

Alt 3: Betala månadsvis under 12 månader med första fakturan strax innan utbildningen
börjar. Det tillkommer vid detta alternativ en administrationsavgift med 25 kr/faktura

•

Alt 4: Betala din kurs med kort, faktura eller delbetalning via Payson Finansiering där du
kan delbetala upp till 24 månader. Du behöver då inte göra någon kursanmälan till oss - vi
får den automatiskt genom att du går till vår webshop och anmäler där för detta sista
alternativ.

Observera att vi ibland gör en kreditupplysning vid delbetalning. För företag tillkommer 25%
moms på ovanstående pris.
Datum och tider!
Helg 1: 16-18 september. Fredag 19.30-21.00, Lördag och Söndag10.00-17.00
Helg 2: 11-13 november. Fredag 19.30-21.00, Lördag och Söndag10.00-17.00
Helg 3: 3-5 februari 2023. Fredag 19.30-21.00, Lördag och Söndag10.00-17.00
Helg 4: 14-16 april 2023. Fredag 19.30-21.00, Lördag och Söndag10.00-17.00
Har du frågor eller funderingar, kontakta Jai på jai@loveit.se.
Kursanmälan, klicka här; https://www.loveit.se/sv/kurser/kursanmalan/
Webshopen, klicka här; https://www.loveit.se/sv/aktuellt/shop/kurser-utbildningar/e/56/
soul-mediumistic-reconnection/

© Detta material är upphovsrättsskyddat och får enligt lag inte kopieras, mångafaldigas eller på annat sätt användas utan upphovsrättsinnehavarens godkännande.

Välj mellan dessa fyra betalningsalternativ:

