
Feedback på nyhetsbreven 

Här följer några av de röster som läsarna ger uttryck för 
 

- Jag vill som många andra helt instämma i att era nyhetsbrev är helt underbara. De 
är sådana energihöjare och en stor glädje när de kommer. Jag kan i bland bara öppna 
dem för att få en energipåfyllning, och det samma gäller utskrifterna jag gör. Och det har 
varit väldigt intressant att få veta mer om de astrologiska kopplingarna till energierna, 
ett intresse som väckts under kurserna som varit, så särskilt tack för dem. Så ni får 
väldigt gärna fortsätta med detta sätt att sprida information och energi och jag är 
övertygad om att det gör stor nytta på mer än ett sätt.  
Vänliga hälsningar 
Måna 

- Ja, jag läser alltid era utskick med största intresse. Detta är ju stora frågor som rör 
hela världen och hela mänskligheten. Personligen känner jag mig ofta ganska andligt 
ensam sedan jag flyttade...  
Birgitta  

- Tack för nyhetsbreven, bara man tar sig tid att läsa dem så ger de väldigt mycket. 
"Keep on the good work", tack för att ni finns.  
Kram 
Kerstin  

- Vad gäller era nyhetsbrev så ser jag med glädje fram emot varje gång de kommer. 
Det budskap ni vill förmedla når fram. Vi är en liten meditations grupp som dessutom 
diskuterar och går igenom era brev. Vi håller också på att starta upp en förening (mera 
mirakler) för att kunna få fler intresserade att sammanstråla och jobba med energier. 
Hjärtliga hälsningar 
Monica i Kiruna 

- Hej! Jag läser allt. Jag 'suger i mig' allt. Är oerhört tacksam för att jag får finnas 
med på utskickslistan. Jag har inga problem att öppna bifogade filer. Inget går till spillo. 
Jag vill fortsätta att få den här stunden med er. TACK! 
Hälsningar 
Ulla 

- Hej! Jag vill tacka för nyhetsbreven som kommer då jag bäst behöver dem. Det har 
varit lite tungt en period och era brev ger på ett bra sätt förklaring och hjälp. 
Christina 

- Jag blir alltid glad när erat brev dyker upp! Nyfiken på vad innehållet ska vara 
denna gång. Brevet känns mycket viktigt för mig och ger mig alltid "energiinformation" 
som jag känner att jag behöver. Nyhetsbrevet är utskrivet och får bli min godnattlektyr! 
Hälsningar 
Tetti 

- Ni ska veta att det är lite grand av månadens höjdpunkt att ta del av allt. 
Hälsar  
Lars Olof 



- Det är alltid givande att läsa det ni skriver, det träffar, på flera olika sätt. Träffar 
hjärtat, ger fler perspektiv och dessutom får handlandet en skjuts, bara (som eg. inte är 
ett bara ) genom att läsa artikeln. Varma hälsningar 
Ellinor 

- TACK for nyhetsbrevet! Kände att det skulle vara en perfekt inledning till en sorts 
konferens jag har en idé om för biblioteket här i Alexandria, någonting om livsåskådning. 
Hälsningar 
Tuula 

- Tak for din mail, som jeg altid for, det er altid så bra at læse dine nyhedsbreve. Det 
er kegeligt at jeg ikke kan komme til nogle af dine foredrag etc. da jeg bor i Spanien. 
Love and Light  
Ulla 

- Hej Nina! Tack för ett enastående bra nyhetsbrev med mycket klargörande och 
upplysning, fina tips också! Bibbi 


