
 

 

Kurs: Förena Kropp och Själ 
med Soul Body Fusion  
 
 
Soul Body Fusion®, ett enkelt och kraftfullt verktyg till att 

bli mer närvarande i kroppen.  

Vi är många som upplever en bristande harmoni, som 
snubblar fram i livet utan tillgång till andens fulla kraft 
och närvaro. Trauman, olyckor och besvikelser kan göra 
att kroppens och själens energifrekvenser kommer i ofas. 
Soul Body Fusion® är en enkel, snabb och helt ofarlig 
process som du kan göra med dig själv och andra och som 
återetablerar harmonin på cellnivå, så att kroppen kan 
rymma så mycket ljus som möjligt. 
 
Med Soul Body Fusion® skapar vi möjligheter för kropp och själ att komma i samklang 
och förenas. Vi öppnar upp för vår oändliga potential så att vi kan bli den fantastiska och 
kraftfulla person vi är menade att vara.  
 
Soul Body Fusion® är en enkel, trygg och snabb process som man kan göra både på sig 
själv och på andra. Soul Body Fusion® är inte healing även om det oftast leder till 
helande. Soul Body Fusion® går bortom det vi hittills känt till.  
 
Kursen är för dig som vill använda den i ditt arbete med klienter eller till vänner, familj 
samt inte minst: för ditt eget andliga och personliga växande. 
 
I kursen ingår: Integrera och expandera ditt inre ljus med hjälp av Soul Body Fusion®. 
Aktivera ditt hjärta med Hjärtaktivering från Nepal.  

 
Kurs: Lördag 8/12  2018 10.00-16.30.  
Plats: Energiplatsen, Gjuteribacken 4B, centrala Sundbyberg. Pris: 1400 kr, inklusive fika. 
Halva priset för dig som vill repetera. Anmälan och info: www.hjartkraft.se, 
kristin@hjartkraft.se, 070- 631 24 36 Anmäl senast 2/12 
 
Ledare: Kristin Bomanson, lärare i Soul Body Fusion, utbildad av Jonette Crowley.  
Kristin är certifierad Rosenterapeut och lärare i Meditativ fot, hand och huvud-massage.  

 
Soul Body Fusion® är skapat av Jonette Crowley, andlig lärare och författare. Läs mer på 

www.soulbodyfusion.com 

Hjärtkraft.se 
 

http://www.soulbodyfusion.com/

