
 

 

                                    SoulWork Healing  

Vad lever du för story? Vad finns i ditt förflutna som blockerar din 
livsenergi? Vi jobbar i Luminous Healing med att skifta dynamik och fylla 
på ljusenergikroppen med nytt ljus som stärker immunförsvaret och 
öppnar hjärtat. Här erbjuds du även en ceremoni där band av kraft och 
beskydd vävs in i ljusenergikroppen. Ett naturligt filter av livets 5 element 
som transformerar tung energi till ljus. 

Själslig healing handlar om att hela livet djupt på själslig nivå. Under den 
healingceremonin återfår du själsljus, medicingåvor och kraftdjur, 
spirituella gåvor som hjälper till att väcka instinkt och olika typer av kraft 
att använda i din vardag. Här har du möjlighet att skriva om begränsande 
livskontrakt i ett healingspace av integrering som vävs in med det som är 
viktigt i ditt liv utifrån ett själsligt perspektiv.  

I bara en session av SoulRetrieval läker djupa inre sår som kan ta många 
år i terapi. Det vackra med dessa sessioner är att healing sker i en ny 
känsla av helhet bortom intellekt, tanke och strategi.  

Vi avslutar dagen med en eldceremoni där du kan bränna det som 
energimässigt inte längre gynnar dig och även bjuda in nya drömmar och 
önskningar genom eldens transformerande kraft.  
 

SoulWork är en fantastisk healing resa i dig själv som aktiverar en ny 
Destiny linje, dvs nya portaler av möjligheter blir synliga och kan börja ge 
information om potential inom dig som du ännu inte utvecklat. Vill du 
jobba vidare med den healing som sker denna dag kan du boka in en 
personlig Destiny klass! Det är så spännande att först hela det förflutna 
och sedan fortsätta framåt på din tidslinje i nya drömmar om livet! 

Pris: En dag med SoulWork 5500:- inkl. lunch 

Plats: Saltarö i Stockholms Skärgård.                                                                 
Tips om boende: www.saltarobnb.se eller om du har bil www.siggesta.se 

  
Maila till jeanette@sunpeople.se så bokar vi upp ett tfn eller Zoom möte 
där vi kan prata mer om din heldag eller två om du även är intresserad av 
DestinyWork. Varje dag ses vi kl 10-18.  

Varmt välkommen!                                                                                                   
Jeanette 

http://www.saltarobnb.se/
http://www.siggesta.se/


      

 

 

 


