Bli medlem

Healing berikar våra liv och förbättrar vår motståndskraft
gentemot sjukdom på sätt bortom vår fattningsförmåga.
Healing är den mest värdefulla gåva vi fått av
Den Stora Intelligensen. Må vi använda den vist.

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 aktivt gör något, som att bli
medlem, hjälper Sveriges Spiritualistiska Kyrka att växa.
Enklaste sättet att bli medlem är att betala in årsmedlemsavgift 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 föreläsningar, möjlighet att ta del av kyrkans ceremonier som
till exempel, namngivelse, vigsel och begravning.
Vi hoppas att också Du vill bli medlem!

Jag ber Den Stora Intelligensen
att nu lyfta bort alla hinder från min kropp och själ
och åter ge mig fullständig hälsa.
Jag ber Den Stora Intelligensen
att nu hjälpa vänner från när och fjärran
som nu behöver hjälp
att åter ge dem fullständig hälsa.
Jag tackar för att denna healingbön hörsammas nu.

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 erfarenhet.
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

Regler för
Healingmedium

Regler för healingmedium

Healingmedium ska:
*

Definitionen av ett healingmedium
Ett healingmedium är en person som genom sitt mediumskap kan överföra vital och botande kraft som motverkar
olika sjukdomstillstånd.
För samtliga regler som gäller för healingmedium, se
separat skrift.

*

komma ihåg att förbereda sig inför arbetet med att
arbeta för Den Stora Intelligensen, Andevärlden 		
och medmänniskor.
veta hur man tonar in sig på Andevärldens healing		
energier.

*

se till att healingmottagaren känner sig bekväm 		
och i goda händer.

*

ha god hygien, undvika parfymer eller andra stö-		
rande lukter som till exempel tobaksrök.

Healingmedium ska inte:
*

förskriva eller föreslå läkemedel.

*

manipulera eller massera.

*

utlova att bota alla sjukdomar och problem.

*

lämna meddelanden under healingen.

*

prata eller be böner högt, det kan störa andra.

*

ge healing när hon eller han själv är sjuk.

*

glömma att all healing kommer från Den Stora 		
Intelligensen och att hon eller han bara är 			
ett redskap för detta.

*

känna till de lagar som gäller i landet där de verkar.

*

börja healingen med att tyst be för patientens 		
högsta och bästa.

*

fråga patienten om hans eller hennes bekymmer 		
och problem utan låta Andevärlden guida.

*

lita till Den Stora Intelligensen och be Andevärlden
sända det som behövs.

*

glömma att leva som hon eller han lär, så gott hon 		
eller han kan, och vara vid god hälsa.

*

alltid komma ihåg att du är en representant för
Spiritualismen och uppföra dig hedervärt.

*

*

ge healing med kärlek och medkänsla.

glömma av att hon eller han inte är felfri och utan 		
brister, och komma ihåg att endast Den Stora Intel		
ligensen vet vad som är det högsta, bästa och goda
för varje individ.

*

alltid tacka för healingkraften som getts.

