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Medial utveckling steg 2 lär dig att kontakta andliga guider och
änglar för att ta emot information från dem. När du arbetar med

energiavläsningar så lär du dig också mer om vilka guider och änglar
som följer med dig och andra. Vi går igenom de fyra karmiska

nivåerna och våra 12 chakran. Vad våra 12 chakran står för. Du kan
sedan göra energiavläsningar på andliga guider och änglar samt

förmedla både skriftlig och verbal information från dem.

Du får lära dig vilken funktion skyddsänglar, healingänglar,
ärkeänglar, naturväsen, kraftdjur, andliga guider, uppstigna mästare,
andra sidan och galaktiska guider har. Hur du enkelt och effektivt

kontaktar dem för att ta emot information av dem.

Vilken uppgift har de andliga guiderna och änglarna? Alla människor
har hjälp från andevärlden för att vi ska kunna utföra vår livsuppgift
på bästa sätt. Genom det kosmiska trädet får du en ökad förståelse

för hur andevärlden ger dig information från olika nivåer.

Boken tar också upp hur du renar platser och fyller dem med ljus.
Vad jordbundna andar, spöken och astralväsen är för något. Hur du



skapar ett heligt rum och höjer vibrationerna i auran med ljus. Du får
lära dig hur du gör en tunnel av ljus dit du kan lägga tung energi när
du renar och rensar platser. Vad är tung energi? Varför renar vi?

Du får lära dig hur du på ett trevligt och tryggt sätt kan etablera
kontakt med andevärldens olika nivåer och dimensioner. För att

kunna vandra fritt och kommunicera med andevärlden så är kunskap
om de olika dimensionerna viktig att ha. Då behöver du aldrig känna
dig osäker eller otrygg. Du kan istället använda dig av våra vänner i
andra dimensioner för att lära dig mer och utvecklas som människa.

Andevärldens budskap skiljer sig beroende på från vilken dimension
den kommer och på vem du är som person.

I boken delar jag mina hemligheter och tekniker för att lätt och
enkelt etablera kontakter med andevärlden.
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