
Storseans 
Representant för Sällskapet inleder med  ljuständning, 
vilket innebär att fyra ljus tänds :
  Ett ljus för Sanningen, Ett ljus för Kärleken, Ett ljus 
för Renheten samt Ett ljus för Troheten - till Sanningen, 
Kärleken och Renheten. 
 Mediumet hälsas  väkommen - och genomför sin seans 
som vanligen pågår 1 - 11⁄2 timme. 

Kommunikationen mellan mediumet och andevärlden 
underlättas om den som mediumet vänder sig till för att 
förmedla påhälsningar och budskap av olika slag, deltar 
aktivt på ett sätt som gör att den eller de som söker kontakt 
från Andevärlden klart uppfattar att man är delaktig i 
stunden. 
Seansen avslutas med att de fyra ljusen släcks. 

Privatseans/Privatsittning 
Vid önskemål om privatseans/privatsittning kontakta 
respektive medium. 

Psykometriseans 
Vid en psykometriseans fokuserar mediumet på ett föremål 
som du lagt fram. Detta kommer att representera dig, och 
mediumet förmedlar hälsningar och budskap på samma 
sätt som vid en vanlig seans.

Gällande Andlig - Medial utveckling 
– kursverksamhet 

Önskas mer information om denna verksamhet, kontakta:
info : sanningssokarna.gmail.com

webbsida: www.sanningssokarna.com 
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Spiritualistiska

SÄLLSKAPET
SANNINGSSÖKARNA

Storseanser 

Vårsäsongen 2019
(Storseans om inget annat anges)

Söndag 27/1 kl. 14.00 
Fredrik Haglund

Söndag 24/2 kl. 14.00
Elisabeth Leander

 Söndag 17/3 kl. 14.00
3 medier 

Lena Lindström
Nina Dahlgren

L-Å Olsson (mediala bilder)

Söndag14/4 kl. 14.00
Helene Westin

 

ÖVRIG INFORMATION 
För eventuella ändringar och senaste information 

om Sällskapet Sanningssöknaras seanser och övriga 
verksamhet se föreningens hemsida: 

www.sanningssokarna.com 
Info e-mail: sanningssokarna@gmail.com

OBS! Sällskapet Sanningssökarna kan ej nås på något av 
Tempelriddareordens telefonnummer! 

Inträdesavgifter (om inget annat anges) 
150 kronor för gäster. 

100 kr för medlem i Sanningssökarna, och Stockholms 
Spiritualistiska Förening. 

50 kr till elevseanser. 
Avgiften betalas kontant vid kassan eller Swishas.

Medlemskap 
Helårsavgift 250 kronor. 

Medlemsavgiften betalas kontant vid kassan eller 
Swishas.

Plats: Tempelriddareordens lokaler 
Kammakargatan 56, Stockholm. 

Portarna öppnas, om inget annat anges, 45 minuter innan 
programstart. 

     Obs! Ny starttid för seanserna 2019 är kl. 14.00

I entréavgiften ingår kaffe/te och bröd som serveras direkt 
efter seansen på söndagar fram till kl. 16.00 . 

                  Vi finns numera även på Facebook

Välkommen till
Sanningssökarna

Stockholm


