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* 9 februari, sönd. Mötesrum Stockholm city, 14.00-15.30 


Vattumannens och nya Ljusfrekvensen. Med fullmånemeditation (i Vattumannen)


Vi berättar om och mediterar på Vattumannens nya tid (dessutom är det Vattumannens 
fullmåne denna dag). Stärk ditt ljus och öka din helande kärleksenergi! Begränsat antal 
platser. Anmäl dig till oss så snart du kan! 200:-/pers. Portkoder ges vid anmälan. Anm. 
bindande. 


* 27 februari, tors. Mötesrum Stockholm city, 18.30-20.30


Stöd för våra barn och ungdomar


Många oroar sig för sina barn och ungdomar, men vet inte hur de ska kunna hjälpa dem. 
Under denna workshop berättar vi om hur metoden Familjekonstellationer kan stärka våra 
barn (barnen behöver inte delta, det räcker om du som förälder är där).


En eller två deltagare får möjlighet att göra en helande konstellation. Vid ett senare tillfälle 
kommer vi att ha en längre kursdag på detta tema, där flera deltagare kan göra sin 
konstellation, vilket är stärkande både för dem själva och genom detta deras barn.


Pris 250 kr. Begränsat antal platser, så anmäl dig i god tid! Anmälan är bindande. Anmäl 
dig till Nina Matthis  nina@soulwork.nu  eller Mikael Matthis info@herkules.nu, mobil: 
0707496088.


* 8 mars, workshop Gubbängen sönd.Kl 14-16


Stärk ditt sanna jag och ta nya steg i ditt liv 

Vad längtar du efter? På vilket sätt vill du förnya dig och ditt liv? Denna eftermiddag får du 
möjlighet att stärka ditt sanna jag och få ny energi. Genom enkla övningar och vägledd 
meditation får du kontakt med din inre skaparkraft. Du får ny inspiration och frågetecken 
kan rätas ut. Ta chansen att välkomna Dig Själv!   


Anmälan till Åsa och Ellie på Tiny Tree Yoga, Gubbängen. Boka: info@tinytree.se. Pris: 300 
kr. www.tinytree.se 


• 15  mars, sönd. Endagskurs Uppsala, 11.00-17.00


Ljusfältets höjning och dina inre kontakter.  



Du får uppleva olika typer av energier och kontakter i dig själv, t ex Kristusenergin, 
Mariaenergin, änglar/devor, jordens vägledning, rymdvänner. Guidade meditationer och 
energiarbete för din höjning i det nya. Stärker din inre kontakt och din helande 
kärleksenergi. Du upplever det som inspiration och glädje. Praktiska redskap för att 
omvandla och lämna gamla hinder. Anm Kristina Melén: kristina.melen@gmail.com Mobil: 
0702041013. Anm bindande. Anmäln avg 300:- Avbokn senare än tre dagar innan innebär 
full betalning  


• 13  apr, helgdag Påsk månd. Endagskurs Gustavsberg, 11.00-17.00


Påsk: Uppståndelsen och den nya Ljusfrekvensen. Påsken är en stor energihögtid. Vi 
firar och kopplar in oss med meditationer och energiarbete. I denna tid ökar också 
Shamballaenergin för mänskligheten. Denna dag stärker din inre kontakt, ditt själsliga 
förverkligande  och din helande kärleksenergi. Du får också möjlighet att omvandla gamla 
hinder. 950:- Anm Nina Matthis nina@soulwork.nu   Anmälan bindande. Avbokn senare 
än två dagar innan innebär full betalning


• 10  maj, sönd. Endagskurs Uppsala, 11.00-17.00.  Wesak högtiden - Buddhas Ljus 
och jordens höjning. Vägledde meditationer och energiarbete genom denna periods 
starka energier med Buddhas årliga välsignelse för mänskligheten och jorden. Stärker 
din inre kontakt och din helande kärleksenergi. Skapar mycket inspiration och glädje. Du 
får också praktiska redskap för att omvandla gamla hinder.  Anmälan Kristina 
Melén: kristina.melen@gmail.com Mobil: 0702041013. Anm bindande. Anmäln avg 300:- 
Avbokn senare än tre dagar innan innebär full betalning  


Sprid gärna detta program vidare, tack för ditt engagemang ! 

Kontakt: nina@soulwork.nu eller info@herkules.nu 

0709-718 736 eller  070-749 60 88 
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