AULIKKI & SEPPO PLAAMI / KAARIPORTTI KAPPELI ry
MIEHIKKÄLÄSSÄ TAPAHTUU
Ryhmä – ja/tai yksityisohjausta päivä- tai viikonlopputapahtumana
Opastajina ”ABBEDISSA”, ”TRI HERMANN” ja ”ENKELITYTTÖ CARMEN”, jotka ovat
toimineet Aulikin kautta melkein 40 vuoden ajan.
Abbedissan välittämä rakkaudellinen henkimaailmayhteys ja Tri Hermannin yksilökohtainen
ja antaumuksellinen parannustyöskentely on hyvin arvostettua niin Suomessa kuin
ulkomaillakin. Enkelityttö Carmen valloittaa kuulijansa niin monin eri tavoin mm. omalla
sielukkaalla laulullaan ja henkimaailman laulajien ”kontrollina” sekä konserttien ja eri
tilaisuuksien mukaansatempaavana juontajana. Merkittävänä lisänä ovat tulleet yksilöidyt
öljyvärimaalaukset viesteineen. Carmenin kanssa voi jopa sopia taulutilauksesta.

RYHMÄTYÖSKENTELYSEMINAARIT
”ABBEDISSAN” Kannustus- ja tukiseminaarit
Abbedissa opastaa ja kannustaa yksilöllisyyden arvokkuuden kehittymiseen ja oman
herkkyyden löytymiseen voimavaraksi kasvun- ja kehityksen tiellä.

”TRI HERMANNIN JA ENKELITYTTÖ CARMENIN” Yhteisseminaari
”Kehon ja mielen hyvinvointi”
Tri Hermann kannustaa yksilökohtaiseen terveydestä huolehtimiseen mahdollisimman
luonnonläheisesti ja Enkelityttö Carmen tuo esiin mielen energian rikkauden merkitystä.
Molempien seminaarien perusjaksot käsittävät
6 x 2 pv kokoontumista - jakautuen kahdelle vuodelle.
Jatkojakso käsittää samoin 6 x 2 pv. Mahdolliset lisäjaksot sopimuksen mukaan.
Kaksipäiväinen seminaari yöpymisineen ja ruokailuineen on 100 €.

Muut tilaisuudet:
PERINTEINEN MEDIAALINEN YHTEISTAPAHTUMA PIENRYHMÄLLE:

Tri Hermann - Abbedissa - Carmen
(6 -12 henkilöä) 60 €/henkilö (kahvi/tee tarjoilu erill.sop. mukaan)
Improvisoitu elävä musiikki hoitotapahtumissa: Seppo Plaami kosketinsoitin
Tilaisuudet taltioidaan CD:lle/tai omalle tikulle (henkilökohtaiset).
YKSITYISTILAISUUDET

Tri Hermannin hoitotapahtuma ja Abbedissan kanavointi
Ainoastaan sopimuksen mukaan. Hinta 100 €.

Perinteinen Tri HERMANN ”POPPOO”-TAPAHTUMA
Tri Hermann tuo esiin erilaisia aiheita, jotka hän katsoo tärkeiksi ottaa avoimeen
keskusteluun ja/tai muuten huomionarvoisiksi asioiksi.
Maksuton (sis. kasviskeiton ja kahvi/teetarjoilun).

TULE LÖYTÄMÄÄN ENERGINEN VOIMANLÄHDE ITSESSÄSI !

TUE RAKKAUDEN JA PARANTAVAN VOIMAN
HENKIMAAILMA-YSTÄVIEMME VÄLITTÄMÄÄ TYÖTÄ
Tilaa GoHC / KAARIPORTTIYSTÄVÄT-jäsenlehti
Lehti ilmestyy 2 kertaa vuodessa kesäkuussa ja joulukuussa.
Lehdestä voit seurata Abbedissan ja Tri Hermannin opastavaa, henkistä
sanomaa sekä Enkelityttö Carmenin pirteätä, vivahderikasta kerrontaa
erilaisista tapahtumista. Lehdestä löydät myös kaikki tarvittavat tiedot tulevista
tapahtumistamme niin Miehikkälässä kuin eri paikkakunnillakin. Lehdestä voit
lukea myös jäsenistön omien oppaiden antamaa henkistä opastusta sekä
jäsenien omia kirjoituksia, näkemyksiä, kokemuksia ja runoja. Tätä ja
muutakin tietoa löydät lehdestä kuten esim.”Kaariporttilaisten” eri
paikkakunnilla tapahtuvaa toimintaa.
Lehden vuositilaushinta 25 € .
Voit liittyä myös jäseneksi GoHC / Kaariporttiystäviin.
Jäsenyys 25 € / vuosi (sisältää jäsenlehdet)
”Klikkaa” Gate of Heaven Chapel/Kaariporttiystävät ja sieltä vain tulostat
jäsenlomakkeen täytettäväksi annettujen ohjeiden mukaan.
Kotisivuilta www.gateofheaven chapel. com löydät Kaariporttiystävien
tapahtumakalenterin ja muutakin tietoa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Miehikkälä tapahtumiin:
040-5678409 Sisko sähköposti: siskokanerva47@gmail.com
TILAISUUDET JA/TAI MAHDOLLISET MAJOITUKSET
AINOASTAAN SOPIMUKSEN MUKAAN
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