ELFVING INSTITUTE
Transmedium – utveckla
transmediumskap med Andevärlden!
7 – 8 december, 2019 i Malmö
Kursledare: Camilla Elfving
Arrangör: Camilla Elfving och Alexander Hoffman Lauritzen
Lokal: Finn din livskraft, Skanörsgatan 4 i Malmö

Nyfiken på transmediumskap? Den här kursen passar dig som har
tidigare erfarenhet av kontakt med andevärlden eller healing. Transmediumskap
är ett nära samarbete mellan medium och andevärld och på den här kursen lär
du dig samarbeta och inkorporera din ”portvakt” dvs. din huvudguide i
transtillståndet. Du lär dig var och hur du blandar dig med andevärldens energier
och hur du själv förblir passiv medan din guide talar genom dig.
Du får även inblick i andra typer av fenomen i trans t.ex. transfiguration, där
andevärlden bygger upp sina ansikten i subtil energi så att man kan se hur de

såg ut när de levde. Ibland Fokus ligger på transmediumskap som är värdefullt
och bevisledande för mottagaren.

Andevärlden kan också hålla föredrag genom transmedium som ofta handlar om
andlig visdom. Esther och Jerry Hicks bästsäljande böcker om Attraktionslagen
som kommer från entiteterna Abraham. Sture Johansson samarbetar med anden
Ambres, vilket resulterat i TV-dokumentärer och böcker. Andra transmedium
målar tavlor/gör musik under inflytande av kända avlidna
konstnärer/kompositörer. Detta och mycket mer kan Andevärlden göra.
Transmediumskap är en otroligt fascinerande, spännande och rolig del av
mediumskapet, men som med allt mediumskap så kräver det tålamod, disciplin
och förståelse. Det är därför lämpligt om du har en del förkunskaper inom
mediumskap eller healing för att kunna tillgodogöra dig undervisningen.
Ur programmet:
Lätt och djuptrans
Aura och Transfiguration
Transtal och budskap
Skriva och kanalisera
Transhealing och demonstration av energi
Demonstration för publik

Datum/tider:
Lördag 7 december kl. 10.00-17.00
Söndag 8 december kl. 10.00-17.00

Kostnad: 3.500 kr inkl. moms.
Fika ingår! Du får även ett värdefullt kompendium om transmediumskap samt får
ta del av en transfigurations-demonstration som hålls av Camilla Elfving.
Lokal: Finn din livskraft, Skanörsgatan 4, Malmö.
Betalning: 500 kr vid bokning. Resterande belopp på 3.000 kr betalas den

7 november, 2019. Betalning sker till bankgiro 5089-3023 eller swish 0708-592
664. Faktura ordnas till dig! Meddela ditt namn, adress, mobil och mejladress
när du bokar!
Bokning: camilla@elfvinginstitute.org eller 0708-592 664
Övrigt om kursen: Vi tar lunchpaus mitt på dagen. Det finns pentry med mikro i
lokalen om du vill ha med någon enklare lunchmat. Det finns även många
lunchställen direkt utanför.

Ångerrätt vid kursanmälan
Elfving Institute tillämpar ångerrätten enligt distansavtalslagen vid kursanmälan
över internet eller telefon. Du har rätt att frånträda kursavtalet utan att ange något
skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet
ingicks.
Vill du utöva ångerrätten mejlar du ett klart och tydligt meddelande om ditt
beslut att frånträda avtalet, då det är du som ska kunna bevisa att du har ångrat
dig inom rätt tid dvs 14 dagar. Skicka detta till camilla@elfvinginstitute.org
Uppge vilken kurs du önskar avstå, samt din kontaktinformation i form av telefon
och email. Du ska även ange vilket datum du gjorde bokningen.
Anmälningsavgiften på 500 kr återbetalas ej oavsett skäl, den ingår ej i
ångerrätten.

Ångerrätt vid sjukdom med läkarintyg
Vid sjukdom eller andra allvarliga förhinder som kan styrkas med läkarintyg el.
motsv. ges full återrätt under hela perioden fram till kursstart. Vid allvarlig
sjukdom som kan styrkas med läkarintyg ges full återbetalning av kursavgiften,
om den har erlagts. Ingen kursavgift återbetalas då kursen startat, oavsett
sjukdom eller andra förhinder.

