
Är det något jag kan göra för att min sittning ska bli 
bättre?

Ha ett öppet sinne. Försök att inte begränsa dina tankar 
till en eller två personer, meddelandet kan vara från i prin-
cip vem som helst som du känt, till och med från personer 
som  gått över innan du föddes. Var uppriktig mot medi-
umet, om det är något av meddelandet du inte förstår, 
säj nej, så mediumet kan klargöra det åt dig. Var uppriktig 
mot dig själv, säj inte nej bara för att inte vara pinsam och 
säj inte ja bara för att vara hjälpsam.

Ha dessa riktlinjer i åtanke, så kommer din privata sittning 
vara en upplevelse att minnas. 

Behöver du hjälp?
Att kunna kommunicera med andevärlden är inte bara för 
några få utvalda. Vi anser att det är allas naturliga rätt. 
Och för detta har vi ställt våra mest värdefulla tillgångar 
till  
ditt förfogande; våra medium, vår kunskap och vår erfa-
renhet.  
Vill du få tillgång till denna expertis kan du kontakta oss.

SVERIGES SPIRITUALISTISKA KYRKA 
Forsleden 6 669 30 DEJE
Tel 031-13 07 90

www.spiritualism.se

Bli medlem 

Om du finner idéerna som det getts uttryck för i denna 
skrift tilltalande så är ett naturligt steg att bli medlem i 
kyrkan. Det är genom att du blir medlem, som du hjälper 
Sveriges Spiritualistiska Kyrka att växa.

Enklaste sättet att bli medlem är att betala in årsmedlems-
avgift om 300 kronor på kyrkans plusgiro 163 05 65-8, glöm 
inte att ange namn, adress, telefonnummer och gärna 
epostadress.
Som medlem får du bland annat kyrkans tidning tillsänd dig 
två gånger per år med intressanta artiklar och intervjuer, 
rabatt och förtur till olika evenemang som kurser och före-
läsningar, möjlighet att ta del av kyrkans ceremonier som 
till exempel, namngivelse, vigsel och begravning.

Vi hoppas att också Du vill bli medlem!

Behöver du hjälp? 

Att kunna kommunicera med andevärlden är inte bara för 
några få utvalda. Vi anser att det är allas naturliga rätt. Och 
för detta har vi ställt våra mest värdefulla tillgångar till  
ditt förfogande; våra medium, vår kunskap och vår erfaren-
het.  
Vill du få tillgång till denna expertis kan du kontakta oss.

Råd inför en  
privat sittning



Privata sittningar är en form av kommunikation med An-
devärlden - ungefär som den du sett på demonstrationer 
eller som det också kallas i Sverige - Storseans.
Skillnaden är att det den här gången sker i enskildhet och 
inte tillsammans med många människor.

Alla försök att kommunicera med Andevärlden, är till sin 
natur experimentella och därför kan det aldrig utlovas 
några resultat. De flesta människor är oftast väldigt nöjda 
och glada med sin sittning, men om du inte är nöjd skall 
du be att få eventuellt arvode återbetalt.

En privat sittning skall både lämna bevis och vara en fin 
upplevelse. Det är inte ett tillfälle att deltaga i någon 
djuplodande diskussion om Spiritualism. Om det är vad du 
önskar kan det arrangeras separat via kyrkan. 

Här följer en del svar på några frågor du kan tänkas ha an-
gående en privat sittning hos ett Spiritualistiskt medium:

Får jag reda på min framtid?

Nej.
Spiritualistiska medium siar inte om framtiden. Vad de för-
söker göra är att förse dig med bevis om andens överlev-
nad av den fysiska döden. Däremot kan du få råd som kan 
hjälpa dig framåt i livet.

Kan det vara skrämmande?

Inte det minsta. Människorna som vill kommunicera med 
dig från Andevärlden är huvudsakligen sådana som känner 
dig och brydde sig om dig när de levde på jorden - varför 
skulle det vara skrämmande att kommunicera med dem?

Tänk om de berättar sådant som jag inte vill veta?

Andar måste, på grund av naturlagarna vi alla lyder under, 
kommunicera med kärlek och sanning som ledstjärna, där-
för kommer de aldrig att säga sådant som skulle oroa eller 
göra dig upprörd.

Kan de berätta om min framtid?

Nej.
De kan inte sia om din framtid eftersom din framtid är nå-
got som ännu inte existerar. Men, eftersom de inte längre 
tyngs av våra fysiska begränsningar här på jorden, kan de 
ibland se i ett mycket vidare och längre perspektiv och däri-
genom se troliga resultat av dina handlingar. Därför kom-
mer de såklart att försöka göra oss medvetna om sådana 
situationer innan de inträffar.

Vet ett medium allt om mig?

Mediumet vet absolut ingenting om dig innan sittningen 
börjar. Under sittningen kommer mediumet endast att 
få reda på de uppgifter som personerna i Andevärlden 
väljer att förmedla. Precis som i vanliga livet respekterar 
dina andevänner din rätt till privatliv och inget privat eller 
personligt kommer att avslöjas om inte det är viktigt för 
kommunikationen. Mediumet minns sällan vad som sagts 
när sittningen väl är över.

Skall jag försöka tänka på personen i andevärlden jag vill 
ha kontakt med?

Du kan göra det om du vill, men det finns inga garantier 
att ett meddelande från någon speciell person kommer 
igenom. Kom ihåg att det är helt och hållet upp till Ande-
världen om någon kommunikation skall ske eller ej.
Vi kan inte ”ringa upp” dem - det är de som bestämmer 
om de skall prata med oss. Att koncentrera sig på eller 
starkt önska att få tala med en särskild person i andevärl-
den är inte att rekommendera. Det kan begränsa möjlig-
heten för att andra som finns där och vill tala med dig.

Råd inför en privat sittning


