
 Din helande  
kärlekskraft  

och nya  
ljusfrekvens 

  
Fyll på med ny livsglädje och   

och inspiration i ditt liv!  
Du får praktiska redskap för din 
ljusfrekvens och ditt helande.  

Med Nina och Mikael 

Uppsala 22/9 och 20/10 2019  

Dessa två dagar mediterar vi och stärker din inre kontakt. Det ökar din 
kärleksenergi som är helande i sig. Du kan uppleva det som ett inre 
”lyft”, som inspiration eller glädje. Du får stöd och praktiska redskap 
för att ta emot mer ljus och energi från din andliga källa. Du får samti-
digt träna på att bli mer hel som person och lämna gamla hinder i din 
vardag genom ditt större medvetande. 

Vi arbetar med högre energier som också står bakom den kollektiva fre-
kvenshöjningen som sker nu på vår planet. Vi använder det skapande Ljus-
fältet och den helande energin inom oss alla. Du får enkla redskap för din 
själsenergi att komma till mer uttryck i din vardag. Dina förmågor frigörs och 
du kommer mer ”på plats”. Dina mål och inre bilder blir tydligare. Du upple-
ver mer mening och blir inkopplad till ditt större syfte.  

Själen är din ljusessens. Genom ökad själskontakt blir du mer hel och kan 
använda ditt syfte på jorden allt bättre. Boka din plats redan nu! 

Mikael och Nina Matthis har i många år hållit kurser, föreläst och skrivit böcker om 
sina erfarenheter av själsstyrda medvetandehöjningar. De arbetar främst med sin 
metod Soulwork, personlig expansion och själslig utveckling, i den här spännande 
tiden.  

Pris: 1100:-/dag (+ moms för företag). Datum: sö 22/9 och sö 20/10. Prel även 24/11. Tid: 
kl 11.00-17.00 ca. Plats: Hos Kristina, centralt i Uppsala. Tag med egen lunch, fika ingår. 
Anmälan: Kristina Melén <kristina.melen@gmail.com> Kursinfo: Nina 0709-718 736. 
Mail: nina@soulwork.nu eller mikael@soulwork.nu . Begränsat antal platser. Anmälan bin-
dande. Vid avbokning senare än fem dagar innan kurs betalas hela kursavgiften. 

Varmt välkommen ! 
Hemsida: www.soulwork.nu   

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