När jag var 7 år kom min Andliga Guide från AndeVärlden in i mitt liv och sedan dess
har vi haft kontakt. Jag lever så gott som ett spirituellt liv och har gått i en livslång skola.

Medial Afton
Medial Afton innebär att det är ett slutet sällskap som träffas hem hos dig eller på
en plats. Var och en av er får under kvällen en FHealing Reading ca: 20 min/pers.
Är du värd/värdinna ordnar du fika som betalning, du bjuder in högst 6 gäster,
släkt och vänner. Det är en spännande och rolig kväll som passar vid Möhippor
och med arbetskamrater. Kostnaden är 250 kr/pers.

FHealing Reading
FHealingbehandlingen är en kraftfull form av energibyte och på fyllning.
Jag läser av din aura, själ, den fysiska kroppen och får även in information från dina tidigare liv.
Det tar normalt ca: 2 tim, 600 kr/tim.

Rensning av Hus, Platser och Föremål
Min först HusRensning gjorde jag för ca: 30 år sedan. När du önskar boka en tid
med mig så startar mitt arbete direkt, speciellt om det finns barn med i bilden.
En normal HusRensning tar ca: 2-3 tim, 600 kr/tim.

Spirituell Meditation
Jag välkomnar AndeVärlden, våra Guider och Hjälpare i Meditationen.
Jag rekommenderar att du Mediterar i grupp varannan vecka, då avsätter du tid
för dig själv. Du får en upplevelse som stannar kvar till nästa tillfälle, undermedvetet fortsätter
du att utvecklas och stärker din intuition och tillit.
250 kr/tillfälle vi mediterar i 3 timmar med fika.

Kurser och Föredrag
Jag håller Kurser och Föredrag i olika ämnen; UKU Utanför-Kroppen-Upplevelser,
Kroppen som Ditt Redskap, AndeVärlden till vardags, Rensning av Hus, Spirituell Meditation,
Fysisk Afton. Kurs 400 kr/4 tim 10 person, Föredrag 300 kr/3 tim 10 personer.
Bokningar och Anmälan gör du på 0766-44 55 33 eller susanne@fhealing.se www.fhealing.se
Det tillkommer Reseersättning 18,50 kr/mil. Du kan betala med SWISH på platsen.
Susanne FHealing SE600626190001

