Möt
Satyam Frank Hougen

Internationellt certifierat medium och healer.
Var?

HARMONI-expo Liljeholmshallen Stockholm 27-28 okt 2007 kl.10-18
Sveriges största alternativmässa för kropp och själ!
11 år i branschen!

Satyam Frank Hougen har arbetat som kursledare sedan 1987. Redan vid 22 års ålder började
han arbeta med seanser och har sedan 1999 ett internationellt
medium-certifikat. I möten med tusentals människor har Satyam
hjälpt människor på olika sätt genom vägledning, föredrag och
seanser. Under de senaste fjorton åren har han anordnat
mediumutbildningar från Östersund i norr till Malmö i söder. De
flesta mediumutbildningar som anordnas nu är på Englagård
Livszentrum. Om du vill utveckla din medialitet kan du som
hundratals andra människor få hjälp att finna just ditt sätt att
arbeta med din medialitet. De senaste åren har han tagit paus
med privata seanser och har endast storseanser för att istället
ägna sig mer åt sitt inre arbete med sig själv och de retreats han
anordnar. Satyam är en stark healer och arbetar med flera olika
typer av healing såsom spirituell healing, reiki healing,
reconnective healing och trancehealing. I sin starka tro och tillit
har ibland flera "obotliga" tillstånd helats omedelbart. Satyam har
varit med i många reportage i olika tidningar och även på TV i
Sverige och i utlandet. Han har de senaste året arbetat tillsammans med sin vän Stefan Jareteg
med filmprojektet ”RånarEnglarna” där manuset är kanaliserat direkt från englarna och
andevärlden.

Englagård är
Skandinaviens enda kursgård med
en egen unik garanti:

Är du mot all förmodan inte nöjd efter
en kurs med Satyam på Englagård får
du alla dina pengar tillbaka, vi ersätter
även dina resekostnader! För mer
information om Satyam Frank Hougen
och Englagård, besök www.retreat.nu

Välkommen till Satyams Storseans söndag kl.12.00 Rum1 samt gratis föredrag
lördag kl.16.00 rum 5 Prova din mediala förmåga idag, och söndag kl.15.00
rum 6 Utveckla din medialitet!

Möt oss på mässan i någon av våra montrar i Hall 1 och 2
där du kan få en helkroppsaurautskrift med tolkning!

