
Andligmyskväll med Ewa & Anna-Karin! 

Vad är en andligmyskväll? 

Frågar man mig så är det en blandning av en föreläsning, en miniseans och frågestund i en mysig hemmamiljö. 

 

Presentation: 

Myskvällen började med att de båda presenterade sig. Både Ewa & Anna-Karin är medium och förutom miniseanser, så 

blev det ett föredrag /berättelse om Ewa´s två böcker. Lite kort om den första, och så talade om sin nya bok. En bok som 

inte riktigt var färdig, men som hon läste ett utdrag ifrån. 

 

Ewas böcker. 

Ewas böcker är en berättelse från hennes personliga resa inom det andliga. 

Hon läste upp ett stycke från sina nya, men icke utgivna bok. Det var oerhört intressant och 

åhörarna lyssnade med uppspärrade öron. Frågorna efteråt, hoppade sig inte, utan man fick en 

väldigt tydlig bild av Ewa och hennes resa. Det blev mera som en aha-upplevelse, med mersmak. 

(Efter myskvällen, sålde hon flera av sina böcker och det var oerhört glädjande.) 

Anna-Karins resa. 

Anna-Karin berättade om sin andliga resa och hur hennes själstavlor fått henne att växa, dels i sin 

andlighet, men även personlig utveckling. Anna-karins har målat oerhört många olika själstavlor och 

hon berättade också hur hennes tavlor utvecklats i samma takt som hennes andlighet blev starkare 

och starkare. 

Miniseanserna. 

Det blev lite som två st, en del föra fikat och sedan en efteråt. 

Jag har valt att kalla det för miniseans, men det var mera, lite tvärtom. Åhörarna fick ställa frågor till de båda mediumen 

och de i sin tur svarade. I del 1 riktade man en direkt fråga till respektive 

medium. Den delen svarade medium med väl godkänt. Budskapen var 

tydliga och det fanns utrymme  

Det blev egentligen som ett tvåvägssamtal med publik. Oerhört lättsamt 

och rogivande. 

Frågorna i sig var aldrig av världslig natur, utan stannade kring lite mera av 

personlig natur och svaren var absolut inte utelämnande.  

Utan dialogerna var öppna, med oerhört mycket ljus och kärlek. 

Alla fick ställa frågor och jag avstod från att ställa min fråga /frågor och gav fullt utrymme för de övriga och jag kunde 

koncentera mig på mitt uppdrag. Det att iaktta och skriva ned. 

Min fråga var av en högst personlig fråga och den frågeställningen delar jag med många andra. 

-När vänder det, när tar motgångarna slut? 

(Man kan som bekant INTE bromsa sig ur en uppförsbacke) 

Den frågan dök upp flera gånger under kvällen, men då var den lite mera personlig utformad och då efter de personliga 

situationerna. Svaren blev snarlika, då allting som lyfts upp till ytan, alltid går mot en lösning. Dock kan längden / 

tidsperspektivet vara helt olika, beroende på situation och frågans art. 

Alla blev nöjda och energin byggdes upp ordentligt, så vi avrundade del 1 med att ta en gemensam fika. 

 



Fika. 

Där serverades det te, kaffe, juice, och tilltugget var mjuksmörgås, hårdsmörgås och 

Landstingsbakelser (skorpor), pålägg med skinka, ost, paprika, marmelader, odyl, pålägg som 

lindade sig likt bomull runt magen, hjärtat och själen. 

Fikastunden väckte fler frågor och åhörarna blev till en grupp. En grupp som hade kommit dit av 

samma orsak. De var medialt intresserade och många som var där var tidigare och nuvarande 

kursare för Anna-Karin 

Seans/Föredrag del 2. 

väl tillbaka till gillerstugan, så återtog vi våra platser, och en ny frågestund påbörjades. Åhörarna hade nu blivit varma i 

kläderna och nu ställdes det lite djärvare frågor och svaren lät inte vänta på sig. Nu svarade mediumen, mera intuitivt och 

tempot ökade en aning. 

Ewa och AK brillierade och energin steg oerhört mycket och alla i lokalen, myste för fullt. 

Mysfaktor 1,0 uppgraderades till mysfaktor 5,0 och kvällen formligen flög iväg. 

Trans. 

I slutet på kvällens program, så avslutade Anna-Karin med att gå i trans, och det egentligen utan att ha annonserat om 

det. Undertecknad har upplevt detta flera gånger, så jag hade ingen förundran. Men det kändes dock som att det mottogs 

väl av gruppen. 

Avslutning. 

Avslutningen var lika avdramatiserad som den började, med en viss 

skillnad. Ewa sålde sin bok, Anna-Karin sålde sina kortlekar. 

Flera besökare köpte signerade böcker av Ewa och nu blev det småprat, 

hit och dit. 

Senare i höst återkommer Tre-Rättres-med Andevärlden. 

flera olika utbildningar kommer fortsätta sina nästa steg, nya startar, samt 

att AK kommer vara ute i Sverige och hålla olika seanser. 

Hon ska hålla bla. Storseans med Camilla Elfving 

Universum och jag:  https://www.facebook.com/events/952775405541545/?ref=newsfeed 

Håll utkik på flera inntresanta föreläsningar som kommer nu när hösten smyger på. 

Vid pennan Mikael 

https://www.facebook.com/events/952775405541545/?ref=newsfeed

