
Feedback på våra  
kurser och utbildningar 

Här kan du läsa några röster från kursdeltagare  

Tack för all trygghet som ni givit som gjort det relativt lätt även för mig att våga förändras. 
Också att det går att komma varandra så nära, att kärleken faktiskt är så otroligt stark att den 
kan förlösa allt. 
Du, Nina som jag upplever som så ljus, kärleksfull och så klar i det du förmedlar. Du kan med 
några få ord kristallklart beskriva mycket komplicerade saker så det är lätt att förstå. Och du 
kan se på mig så det känns som du hittar min sanning (och skönhet) fast jag kanske gömt 
undan den och inte hittar den själv. Svårt att beskriva men du har betytt mycket för mig. 
Mona S     
 
Mikael: Ditt kärleksfulla sätt att bemöta mig i min process. Inte snabba på, utan med stor 
kärlek och tillit till mitt växande, låta mig vara deltagare på mitt sätt. Tack för allt du har delat 
med dig av. 
Nina: Att kristallklart förklara på ett enkelt sätt, är en vacker gåva du har. Du har mött 
gruppen så ödmjukt, kärleksfullt och med stor visdom. 
Till er båda: När ni har varit med båda två har det varit en sådan vacker harmoni och balans. 
Er kärlek till varandra genomsyrar tonen i mötet med oss deltagare. 
Ann, textilkonstnär, dansledare  

Jag är helt häpen hur dessa enkla metoder kan hela en så djupt. 
Berit, kommunal chef   

Jag är er båda djupt tacksam för vad ni har gett av er själva. Ni inger en trygghet vilket gjort 
att jag vågat visa mig och vara mig själv. Ni har gett mig verktyg att arbeta vidare med genom 
livet. Ni har varit mycket tillåtande och försökt få alla i gruppen att ta för sig. Samtidigt har ni 
stått kvar och ingett trygghet och mod att gå vidare i våra arbeten med oss själva och 
varandra. 
Inga W, sjuksköterska, coach           

Jag har aldrig träffat en så ljusfylld person som dig förr. Det du har uttryckt med ord, men 
framförallt utan ord har gett mig en stor tillit till de processer och upplevelser vi haft och har. 
Att du har lätt till skrattet har också varit så förlösande för mig. 
Maria L, trädgårdsmästare, ekologisk odling 



Er närvaro i gruppen upplevdes som Yin och Yang balans. STOR HELHET! Nina kan se och 
uttrycka saker och energier på ett unikt sätt. Hennes seende och insikter är mycket djupa. Hon 
förstärkte energierna med sin närvaro och var stöd till många av oss i integrerings processen. 
Jag vill tacka dig Mikael, för den fantastiska arbete du gör! Du lär hur man upptäcker 
diamanten i sin mörka och kalla gruva. Hur man putsar och förfinar den till underbart 
brilliant. För att senare låta ljuset stråla genom den och lysa upp alla dolda och mörka vrån. 
Du tar Himlen till Jorden genom att hjälpa människor bana vägen till sina själar! 
Shälalä, förskollärare        

Jag vill tacka dig Mikael för den känslighet du uttryckt på flera olika plan. Dels för de olika 
energiprocesser som äger rum i rummet, med gruppen och med individerna, dels för den 
kärlek du förmedlar i din förståelse och accepterande av de motstånd som dyker upp och dels 
för ditt tålmodiga arbete. 
Patrik S, journalist, lärare, coach      

”Om jag skulle vara tvungen att välja en enda utbildning/kurs av det jag gjort i mitt liv så 
finns ingen tvekan: SoulWork!” 
Ellinor Ek, waldorflärare, konstnär, coach       

Fler röster från andra kurser genom åren:

Mikael och Ninas kurser har hjälpt mig i mitt dagliga själsarbete att gå vidare. Det finns så 
ofantligt mycket att upptäcka!!! Deras kurser är annorlunda. De baserar sig på tillvarons inre, 
yttre och på andra dimensioners existenser. Varje deltagare uppfattar kurserna efter sin egen 
mognad och vi har mycket utbyte av varandras erfarenheter. Tack Nina och Mikael!  

Maarja, lärare

Ett viktigt resultat av kurserna är att jag fått kraftfulla redskap att använda i mitt liv, både 
hemma och på jobbet. Då tänker jag inte bara på Familjekonstellations-biten utan också på att 
vara uppkopplad till själen. Där kan man lösa många stötostenar på ett smidigt sätt. Jag kan 
även känna att gamla rädslor inte har samma grepp om mig som förut. Och bara det är ju ett 
stort lyft i sig. När jag nu tänker tillbaks är det som hänt mig och andra i gruppen, sånt man 
bara läser om i böcker. Och ändå hände det mig/oss. Det känns mycket stort.  

Måna

Passar på att Tacka Er Båda för att ni finns! Jag uppskattar allt ni gör och allt ni orkar 
kämpa för! Tänk om jag inte träffat Er – nu drygt 15 år sedan. Känns som det alternativet 
faktiskt inte existerade. Så stort var mötet. Och livsavgörande! TACK TACK TACK och 
STooooR kram. 
Katarina, sjukgymnast

 



Det tydligaste som hänt med mig genom dessa kurser är "vissheten" som har infunnits sig i 
mig. Jag vet att jag har denna andliga kärna och den finns kvar lika stark som tidigare efter en 
tillfällig känslosvängning. Jag har lärt mig mycket, allt kan inte skrivas ned. Det har varit 
fantastiskt att få vara med i denna grupp.  

Christina Ivarsson, coach och studievägledare

Jag känner att jag har fått bekräftat det jag alltid har känt på något sätt; att det måste 
finnas ett bättre sätt att se på livet än det vi ofta blivit vana vid. För första gången på väldigt 
länge känner jag mig ofta glad och förväntansfull när det gäller framtiden  ja, faktiskt full av 
ny energi! Tack för kursen!  

Tuula F, bibliotekarie, lärare 

Det är ungefär fyra år sedan som jag kom i kontakt med Mikael o Nina och deras arbete. 
Den första kursen som jag deltog i var en Familjekonstellation, ett mycket omskakande möte. 
En stark och djup process pågick i flera veckor efteråt. Fler konstellationer tog plats, stora 
förändringar i livet skedde, och förra året började jag SoulWork utbildningen. Den har gjort 
att jag tagit nya steg och är mycket mer på " min plats" idag. Allt det här påverkar också mina 
närmsta. Vi har en annan stämning här hemma och mycket mindre konflikter. Jag märker det 
också i mitt arbete både bland kollegor och elever. Så jag vill verkligen tacka er för att ni 
delar med er av era kunskaper.  

Ellinor, waldorflärare, konstnär

Meditationskursen var oerhört givande! Du är en fantastisk, positiv, intressant människa 
med enorm utstrålning!  

Eva-Britt.  
(Kursdelt. 1993)  
 
 

Vi pratade igenom vad vi upplevt på vägen hem, och kände båda att informationen du gav 
var givande och att upplevelsen av övningarna var väldigt starka, men att vi på något sätt 
också hade berörts på ett djupare plan som vi inte kunde ta på... Tack för en fantastisk kurs!  

Helen, mellanchef stort svenskt företag

Under denna utbildning har jag utvecklats mycket. Jag har lärt mig fylla på med energi 
när jag är trött och utarbetad. Jag har också lärt mig att meditera och hitta ett inre lugn. Litar 
mer till intuitionen och tar allting mer som det kommer. Det som också blivit mycket påtagligt 
under utbildningen är att många gamla mönster har försvunnit. Jag visste inte vad jag kunde 
få ut av utbildningen innan, men det här är en av de viktigaste sakerna jag har gjort hittills i 
mitt liv. Du är en bra, tålmodig lärare som ger tydliga och bra förklaringar utan att pracka på 
folk din uppfattning. Det har varit viktigt för mig att få hitta rätt själv, göra misstag, men 
samtidigt ha dig att fråga. Tack!  

Ann-Kristin, datakonsult



Jag vill tacka för kursen i fredags, det var precis vad jag behövde. Ytterligare ett sätt att 
jorda mig, för att sedan koppla upp, tona in. Jag har precis läst din bok Uppstigningens tid 
också, och känner igen en del av det arbetet. Här skiner solen och själen skrattar!  

Ann

Tack för en mycket givande kurs. Det var så underbart att se hur stora vi är, vi människor.  

Nelly, Vedic Art lärare


