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  1.Soul & Heart 

Om Oss 

2.Soul & Heart 

Medlemmar 

3.Soul & Heart 

Medlems sidor 

(online) 

5.Soul & Heart 

Behandlingar 

4.Soul & Heart 

Kurser 

(på plats) 

 

• Kunskap direkt från hjärtat  

• Medkänsla & Tolerans 

• Både online och på plats 

• Våra lärare 

• Our Therapists 

• The founder Susanne Jonsson 

• Alla är välkomna! 

• Vi arbetar med alla nivåer av kunskap. Både 

med nybörjarna och med de som arbetat med 

sin personliga utveckling under lång tid. 

• En tydlig väg för personlig utveckling och 

välbefinnande 

• Finn Din väg 

• Må Bra skolan 

• Senaste blogginläggen 

• Vad händer på Jorden? Hur påverkas vi? 

• Reporting the Good Stuff! 

• Högre Medvetande - Del I, II, III, IV 

• Helhetshealing grundutbildning - Del I, II, III 

• Helhetsterapeut  

• Kanalisering - Del I, II, III 

• Regressions utbildning  

• Djurkommunikation  

- Level I, II, III 

• Helhetshealing 

• Regression 

• Kanalisering 

• Djurkommunikation och djurhealing 
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Filosofi 

Kunskap från hjärtat – medkänsla och tolerans 

Nå din inre kunskap – förändra ditt liv 
Soul & Heart Journey School är en internationell skola för alternativ friskvård med vår 

grund i Sverige. Vi erbjuder utbildningar i Helhetshealing, Högre medvetande 

utbildning, Kanalisering och Djur healing/kommunikation. 

Vi erbjuder även självstudier i olika online-program innehållande tekniker som gör det 

möjligt för människor att hjälpa sig själva. 

De olika teknikerna bidrar till att effektivt nå din inre kunskap. Våra metoder kommer 

få dig att förstå att du har makt att förändra ditt liv om du väljer att göra det. 

Regelbundna uppdateringar och vidareutbildning 
Våra utbildningar samt online material såsom onlinekurser, videor och artiklar 

uppdateras regelbundet. 

Vi justerar ofta och uppdaterar vårt kursmaterial eftersom vår Jord är i ständig 

förändring, vilket i sin tur påverkar en del av vårt arbete här och nu. 

Vårt arbete bygger på uråldrig kunskap i kombination med den nya tidens kunskap 

som vi har på Jorden idag. 

Vi försöker alltid använda de tekniker vi jobbar med i balans med alla de förändringar 

som sker. Allt för att vårt arbete skall vara så effektivt som möjligt för våra elever och 

klienter. 

Soul & Heart Journey’s tekniker fungerar! 
Alla tekniker som lärs ut på Soul & Heart Journey School har utvecklats och förfinats 

under en tidsrymd av 20 års arbetslivserfarenhet och utbildning. Vi vet att det 

fungerar. Vi bevittnar det varje dag.  

Trots det är varje helande och inlärningsprocessen individuell och alla människor är 

olika. Vi kan aldrig garantera ett speciellt resultat. Det beror på varje elev eller klients 

personliga förutsättningar. 
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Plattform 

Medlems sidor (Soul & Heart Online Skola) 

Alla distans/online utbildningar hålls på nätet. När du har registrerat dig och är 

medlem kommer du att kunna logga in från valfri plats på Internet och få tillgång till 

ditt material 24/7 i din egen takt och schema. 

Du kan bli medlem och börja direkt. Att arbeta online och kunna välja när det passar 

dig bäst att ta nästa steg i din utveckling är ett bekvämt och enkelt sätt.  

Du lär dig mer och utvecklas med hjälp av onlinekurser, e-böcker, videos, artiklar och 

bloggar. Vårt medlemsmaterial är anpassat för att hjälpa och stötta dig och givetvis 

finns vi här för att svara på dina frågor när du behöver vår hjälp. 

 

Kurser och utbildningar (på plats) 

Våra kurser och utbildningar finns på olika nivåer, nybörjarkurserna handlar om 

personlig utveckling och växande, fortsättningskurserna är för den som är uppriktigt 

intresserade av att hjälpa andra. 

Vi utbildar även befintliga terapeuter och healers som vill nå en högre nivå och 

effektivitet i behandlingar. 

Det är viktigt att “hålla fötterna på jorden” och vi ser till att du förstår vikten av att 

inte använda din kunskap som du fått lära av oss, på människor som är antingen 

omedvetna eller inte kommit överens om att arbeta med dig.  

Alla kurser och utbildning med diplom eller deltagarbevis hålls på plats av grundaren 

Susanne Jönsson eller genom någon av våra kvalificerade lärare. 
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Våra lärare 

Diplomerade och välutbildade 

 
 

Våra professionella och välutbildade lärare finns här för att hjälpa fler elever att finna 

sin inre kunskap och lära dem använda den på ett etiskt, tryggt och effektivt sätt. Vi 

arbetar oftast i mindre grupper för att kunna ge varje elev personlig hjälp och 

vägledning.   

Utbildningskrav för våra lärare 
Endast erfarna Helhetsterapeuter kan bli lärare i vår skola. Alla lärare utbildas 

personligen av grundaren till skolan; Susanne Jönsson.  
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Våra terapeuter 

 

 

 

 

 

 

Vi behandlar kunder med olika alternativa behandlingsmetoder. 

Susanne Jönsson, professionell healer, lärare och grundare av Soul & Heart Journey 

School, och hennes team av mer än 50 diplomerade Helhetsterapeuter erbjuder 

klienter olika former av alternativa behandlingar. De arbetar med behandlingar i 

Helhetshealing, Regression, kanalisering och andra alternativa behandlingsmetoder, 

alltid anpassade till varje kunds individuella behov och deras respektive hälsotillstånd. 

Diplomerade och erfarna 
Utbildningskraven för Helhetsterapeuter är höga. Den totala utbildningstiden är 1,5-2 

år. För att bli antagen till själva terapeututbildningen måste eleven först ha en gedigen 

grundutbildning bestående av; Helhetshealing grundutbildning Del I, II, III, Kanalisering 

Steg I samt Regressionsutbildning.  

Efter avslutad utbildning till Helhetsterapeut skall 30 klientbehandlingar utföras och 

diskuteras med läraren samt alla utbildningskrav skall vara slutförda. När detta är klart 

och godkänt utdelas diplom där innehavaren har rätt att kalla sig Helhetsterapeut.   
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Grundaren 

Susanne Jönsson 

Helhetsterapeut, lärare och författare 
 

 “Vi bär alla all vishet och kunskap inom oss 

själva. Utmaningen är att lära sig hur man når 

denna inre kunskap, litar på den och hur man 

använder och tillämpar den på ett effektivt sätt.” 

Susanne Jönsson är Helhetsterapeut och lärare inom alternativa behandlingsmetoder 

med nästan 20 års professionell arbetslivserfarenhet. Hon arbetar med klienter i syfte 

att förbättra deras välbefinnande med alternativa behandlingar och vägleder klienter 

genom deras läkningsprocesser. Hon undervisar elever i olika alternativa 

behandlingsmetoder, delar sin kunskap om healing och om hur man lever från hjärtat 

även i vardagen. Hennes passion är att hjälpa människor att finna sin inre kunskap och 

förstå vikten av att leva från hjärtat. 

Arbetserfarenhet 
Susanne har nästan två decenniers erfarenhet som terapeut och har behandlat flera 

tusen patienter från hela världen vid det här laget. Sedan 2002 arbetar hon heltid som 

Helhetsterapeut och lärare i skolans metoder. 

Hennes behandlingar och undervisningsmetoder har visat sig vara effektiva både 

kortsiktigt och på lång sikt både för elever och för klienter. 

Lärare och Helhetsterapeut 
Susanne har mött mer är tio tusen klienter genom åren och utbildat närmare tusen 

elever i hennes metoder vid det här laget, varav mer 50 personer är välutbildade 

Helhetsterapeuter som nu arbetar i Sverige och andra delar av världen. En del av dem 

är även erfarna och godkända lärare undervisar i Soul & Heart Journey School i Sverige 

just nu.  

Flera av lärarna undervisar även internationellt. Susanne behandlar klienter på sin 

praktik i Vittsjö. Hon undervisar också i skolan, håller föreläsningar och är författare till 

flera böcker. Allt kursmaterial utvecklas av henne i takt med den senaste kunskapen. 

Jorden förändras hela tiden och arbetet måste ändras när det behövs. Allt 

kursmaterial och innehåll i skolan uppdateras och anpassas regelbundet.  
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Alla är välkomna! 

 

Gemenskap 
Vi välkomnar dig att utforska vår webbplats lite mer! Här finns massor av kunskap som 

vi delar med dig och vi gör det med kärlek. 

Vi skulle vara glada om Du också kommer med i vår snabbt växande gemenskap av 

hjärtförankrade människor!  Vi har alla samma mål i sikte; att lära oss och utöka vår 

kunskap och veta hur vi tillämpar den för att hjälpa, läka och göra den här världen till 

en bättre plats för alla. 

Våra medlemmar är VIP!  
Vi finns här för att svara på dina frågor när du behöver vår hjälp.  

Medlemsmaterial är anpassat för online studier och du lär dig med hjälp av 

onlinekurser, videos, e-böcker m.m.   
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Bara för våra medlemmar 

 

 

 

Att finna din egen väg till personlig utveckling och välbefinnande är viktigt.  

Vi är alla på olika platser i livet, vid olika tidpunkter, men vi ställs alla inför samma 

motstånd och lärdomar. 

Är du nyfiken och vill lära dig mer? Vill du må bra i livet och inser att du 

behöver lära dig hur du ska göra? Behöver du lära dig hantera stress och 

oro? Önskar du arbeta mer med din inre kunskap? Vill du nå ett högre 

medvetande? 

Här kan du enkelt se vad du behöver eller önskar lära dig mer om just nu. Tänk på att alla delar är lika 

viktiga och att vi alla ibland måste gå tillbaka och repetera grunderna.  

Fem Steg!  

1. Grunden   2. Hantera Stress och oro  

3. Välmående och balans  4. Inre kunskap  

5. Högre Medvetande 

 

Finn Din väg 
Gå igenom vårt frågeformulär och få reda på vilket steg 

du behöver lära dig mer om just nu. 

 

3
. 

M
e

d
le

m
s
 s

id
o
r 



 Blueprint
 

Step 1 Grunden 

 

 

Denna nivå är för Dig som... 

- Inser att du behöver förändra ditt liv och vill hitta balansen i tillvaron. 

- Har börjat söka efter lösningar men är fortfarande osäker på vad som känns bäst för 

dig.  

- Behöver repetera grunderna igen - det är enkelt att trilla in i gamla mönster. 

Aktuella uppgifter 
Här är din aktuella lista på Din väg till personlig utveckling och välmående.  

Tänk på att vi alla behöver repetera vår kunskap ibland. Livet påverkar oss hela tiden och då är det 

enkelt att falla tillbaka i gamla mönster och beteende. Repetera med tålamod och mycket kärlek till 

dig själv. 

Alla steg uppdateras regelbundet 

Din Lista: 
Onlinekurs: 

Att Leva från hjärtat 

Må Bra skolan: 

Mindfulness 

E-bok: 

Fem Steg - släpp din oro 

Tag Ansvar i ditt liv 

Du kan skapa ditt liv 

Kärleken till dig själv 

Från bloggen: 

Tid för förändring? 

Korta tips 

Förändra dina vanor 
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Step 2 Hantera Stress & Oro 

 

 

Denna nivå är för Dig som... 

- Har problem med stress i vardagen.  

- Behöver lära sig sätta gränser. 

- Vill sluta oroa dig och kunna lägga din energi på roligare saker. 

Aktuella uppgifter 
Här är din aktuella lista på Din väg till personlig utveckling och välmående.  

Tänk på att vi alla behöver repetera vår kunskap ibland. Livet påverkar oss hela tiden 

och då är det enkelt att falla tillbaka i gamla mönster och beteende. Repetera med 

tålamod och mycket kärlek till dig själv. 

Alla steg uppdateras regelbundet 

Din Lista: 
Onlinekurs: 

Hantera Stress och Oro Del 1 

Hantera Stress och Oro Del 2 

Hantera Stress och Oro Del 3 

Från bloggen: 

Gränssättning 

Har du tänkt på hur du tänker? 

Fysisk och mental trötthet 

Symtom på stress 

Hantera stress 

Stresspåverkan 

Sömn del 1 

Sömn del 2   
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Step 3 Välmående och balans 

 

 

Denna nivå är för Dig som... 
- Vill öka din livskvalité. 

- Längtar efter balans och harmoni i livet. 

- Vill hitta verktyg som fungerar även när vi möter motstånd och svårigheter.  

Aktuella uppgifter 
Här är din aktuella lista på Din väg till personlig utveckling och välmående.  

Alla steg uppdateras regelbundet 

Din lista: 
Onlinekurs: 

Att Leva från hjärtat Del 1-3 

Video: 

Du kan hjälpa till 

E-bok: 

Mina Änglakort 

Fem Steg till Rikedom 

Hantera motstånd 

Från bloggen: 

Om intuition 

Livskvalité 

Ställ frågor 

Relationer 

Var nyfiken 

Varför så viktigt? 

Så här gör du  
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Step 4 Inre Kunskap 

 

 

Denna nivå är för Dig som... 
- Vill nå din inre kunskap. 

- Längtar efter att kunna lita på den och arbeta med den. 

- Vill veta mer om din livsuppgift och kunna hantera dina livsläxor. 

Aktuella uppgifter 
Här är din aktuella lista på Din väg till personlig utveckling och välmående.  

Alla steg uppdateras regelbundet 

 

Din lista: 
Online kurs: 

Finn din Livsuppgift #1 (5) 

Finn din Livsuppgift #2 (5) 

Videos: 

Förklaring till hjärtmeditationen 

Hjärtmeditationen  

Audio: 

Varför så viktig? 

Förklaring till hjärtmeditationen 

Hjärtmeditationen 

E-böcker: 

Lev som du lär 

Kärleken till dig själv   
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Step 5 Högre Medvetande 

 

 

Denna nivå är för Dig som... 

-  Är klar med nivån "Inre kunskap" och vill nå djupare in i din kunskap. 

- Aktivt vill utvecklar din kunskap och vill nå högre medvetande nivåer. 

- Vill veta mer om andra dimensioner, kollektiv påverkan och om utvecklingen på 

Jorden idag. 

Alla steg uppdateras regelbundet  

Din lista: 
Online kurser: 

Finn din Livsuppgift #3 (5) 

Finn din Livsuppgift #4(5) 

Finn din Livsuppgift #4(5) 

Video: 

Hjärtmeditationen 

Audio: 

Hjärtmeditationen 

E-bok: 

Aktivera din Merkaba 

Människans ljuskroppar 

Från bloggen: 

Påverkan ökar 

Allt på samma gång 

Tiden är NU 

Kunskap är en förutsättning 

Nu är vi igång igen   
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Må Bra skolan 

 

 

Nytt tema och en ny lektion varje månad! 
I Må Bra skolan vill vi ge våra medlemmar en djupare kunskap om många olika ämnen. 

Det handlar om personlig utveckling, olika delar som är viktiga att lära sig. De kommer 

alla att leda till ett ökat välbefinnande i livet. 

I skolan kommer det ett nytt tema och en ny lektion varje månad till våra medlemmar. 

Lektionerna ger en djupare förklaring om ämnet. Med fler verktyg kan du hela tiden 

öka ditt välmående och din inre balans. 

Månadens tema handlar alltid om olika sätt att öka din livskvalitet och nå nästa steg i 

din personliga utveckling.  

Olika teman 
Vi har en lång lista på olika teman som kommer I skolan, här kommer en del av dem… 

 

Mindfulness 

Du väljer själv 

Energi skydd – varför behövs det och hur går det till? 

Finn din inre kunskap och din livsuppgift 

Gränssättning 

Naturen, Djuren och relationen till människor 

Att kommunicera med djur 

 

Denna lista kan bli hur lång som helst men resten får du vänta på. 
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De senaste blogginläggen 

 

 

Inspiration & Information 
Vi hoppas att våra bloggar inspirerar dig på olika plan. Att de kan hjälpa dig att förstå 

vad som kan påverka dig och ditt liv och hur du kan förändra det om du vill.   

 

Soul & Heart blogg 

Soul & Heart är en blogg av Susanne Jönsson, grundaren av Soul & Heart Journey 

School. Bloggen handlar om olika faktorer som påverkar oss, vad vi kan göra för att 

hjälpa, förändra och förbättra för oss själva och vår omvärld. 

 

Susanne delar också insikter och ger information om det mänskliga medvetandet och 

vad, varför och hur man kan höja sitt medvetande.  

Om Stress 
Om Stress är en blogg av Rose-Marie Rosdahl 

Dipl. Helhetsterapeut, lärare i Soul & Heart Journey School samt Dipl. Stress- och 

Friskvårdsterapeut. 

Bloggen handlar om stressens effekter, önskar ge ökad kunskap och förståelse och är 

tänkt att ge dig enkla verktyg att använda i vardagen. Med välmående i fokus.  

Om Coaching 
Om Coaching är en blogg av Elisabeth Olger, Certifierad Coach och Helhetsterapeut, 

med över tio års erfarenhet av coachande samtal, helhetsterapi och workshopledare. 

Bloggen handlar om hur du kan använda dig av ett coachande förhållningssätt på olika 

ställen i livet. Med dina klienter, barn, familj, partner, kollegor, medarbetare, 

egenföretagare mm. 
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Reporting the Good Stuff! 

 

 

Vi behöver goda nyheter! 
Det sker många konstiga saker som händer på jorden just nu. Värmerekord har 

noterats för 14 månader i rad i många länder. Det har varit stormar och regn, 

omväxlande med extrem värme i andra. Jordbävningar och vulkanutbrott skaka jorden 

varje dag. Frekvensen av jorden ökar hela tiden och det påverkar oss alla. 

Vi behöver verkligen goda nyheter. 

- Det är tid att rapporter om allt som är bra! 

Varför? 
Vi är i början av något nytt - en helt ny nivå i det mänskliga medvetandet. När allt 

måste hitta en ny och perfekt plats, då blir det kaos ett tag.  

Det är naturligt och ett sätt att hitta balans. 

Puzzel 
Det är som ett pussel som någon försöker lägga – det blev rätt från början. Några av 

bitarna är inte på sin rätta plats – de "bankades in" för att passa. Nu är det dags att 

hitta den perfekta platsen för allt, då måste det gamla pusslet brytas sönder först - det 

är kaos vi befinner oss i just nu. 

Men inte överallt! 
Det händer mycket bra saker också, men du hör inte om detta så mycket. Medierna är 

inte intresserade att rapporterar om allt det goda och positiva. Det finns inga pengar 

att hämta från balanserade människor ... 

Medierna vill att vi ska vara begränsade, stressade och osäkra. När vi är det, är vi lätt 

att kontrollera. 

Låt oss förändra detta tillsammans, hjälp till att rapportera om goda 

nyheter! 
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 Kurser

 

 

 

Kurser 
Susanne Jönsson, grundaren av Soul & Heart Journey School: 

" Jag har arbetat med behandlingar och kurser under lång tid. Alla tekniker som vi lär 

ut och använder har utvecklats under många år av arbete och träning.  

Jag tror att alla har all kunskap i sig. 

Vi är idag många lärare här i skolan som kan hjälpa och stötta dig under din 

utbildning. Det enda vi behöver göra är att få elever och klienter att förstå hur man 

kan nå sin kunskap och hur man använder den." 

När du ska välja vilken behandling eller utbildning du vill prova, när du ska välja vilken 

terapeut eller lärare du ska välja - då ska du alltid välja med ditt hjärta! 

Känn efter vad som känns rätt, vem du helst vill möta eller vad du helst vill lära dig. 

Känn efter och lita på din känsla, då blir det alltid rätt. 

 

Högre Medvetande - Del I, II, III 
En högre medvetenhet innebär att du kan nå högre nivåer av kunskap som kommer inifrån dig själv, 

närmare bestämt från ditt hjärta. Det är kunskap, insikt och förståelse för alla nivåer som finns inom 

dig och utanför. Det är en förståelse för hur allt hänger ihop och påverkar varandra på djupet och på 

ytan, förmågan att se de små detaljerna utan att förlora helheten. Allt har en mening och en 

anledning, och vi är alla lika viktiga i alla sammanhang. När vårt medvetande expanderar, ökar även 

den mänskliga intelligensen och nya delar av hjärnan aktiveras. Vissa människor använder sina nya 

kunskaper för forskning eller utveckling av ny teknik, andra använder det intuitivt att utforska mer 

inom sig själva och att hjälpa och stödja andra.  
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Kurser 
 

 

Helhetshealing Grundutbildning - Del I, II, III 
Helhetshealing handlar om att hantera sin egen kraft och styrka, att lära sig använda 

sig av sin egen kraft på ett enkelt, tryggt och effektivt sätt.  

Vi har alla all kunskap inom oss, det gäller att lära sig att plocka fram rätt delar.  

Att utvecklas i balans och trygghet med fötterna på jorden är viktigt inom 

Helhetshealingen. Att använda sin kunskap till att ta hand om sig själv och läka alla 

delar som behövs, är viktigt att börja med.  

Alla måste börja med sig själv. När vi mår bra och är i balans kan vi hjälpa och stötta 

våra närmaste, utföra vårt arbete och så vidare utan att vi själva tappar kraft. 

Helhetsterapeut 
Denna utbildning vänder sig till dig som seriöst vill utveckla din healingkunskap och 

känner att du är klar med den nivån du arbetar med nu. 

Som Helhetsterapeut ska du uppvisa god kunskap och god erfarenhet i arbete med 

klient. Du får en gedigen och bred utbildning som grund för ditt arbete. 

Helhetshealing innebär att som healer använda din egen energi och styrka, att gå 

bortom begränsningar och arbeta mer effektivt med klienter. Du kommer att bland 

annat lära dig gå djupare in i klienten, se blockeringar – vad de handlar om (eller varför 

de finns), ta bort dem – rensa och hela på djupet. 

Du lär dig använda olika essenser av energi, medvetet påverka healingfrekvensen och 

veta när och hur och varför det behöver göras samt mycket mycket mer… 
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Kurser 

 

 

 

 Regressionsutbildning 
Denna utbildning har jag lagt under kanalisering eftersom jag anser att det är bra att 

ha någon erfarenhet av medialt arbete. På denna kurs får du lära dig att leda klienter i 

regression. Det innebär att vi hjälper en klient att föras (oftast) bakåt, men ibland även 

framåt i tiden. Vi låter klientens själ styra och välja vad som är viktigt för klienten att 

uppleva “just nu”. Vi tränar mycket och lägger ner mycket tid på etik, teknik och 

regelverk för att du efteråt ska kunna genomföra trygga och säkra regressioner. 

 

 

Kanalisering - Steg I, II, III 
Medialitet är för mig enklast att beskriva som “tillgång till informationskanalen”. Det 

handlar om att kunna ställa in sig på denna frekvens eller kanal ungefär på samma sätt 

som du ställer in en radiokanal. På denna frekvens finns all information tillgänglig och 

det är enkelt att kontakta guider och rådgivare här. Frågor kan få svar från ett högre 

perspektiv och ibland blir livet lite enklare när du vet att du inte är ensam. 

 

På dessa kurser talar vi mycket om etik och gränssättning, för mig är det viktigt att lära 

ut kanalisering på ett etiskt och tryggt sätt. Idag är det oftast enkelt att lära en elev att 

kanaliserar, det är många som gör det spontant numera. Svårigheten ligger istället i att 

lära ut att inte göra det vid fel tillfällen och varför det är viktigt. Att respektera både 

denna och nästa sida och göra det på ett sätt som är tryggt och säkert för alla.   
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Kurser 

 

Animal Djurkommunikation Steg I, II 
Att kommunicera med djur har verkligen förgyllt mitt liv, djuren är raka och enkla och 

fyllda med oändligt tålamod för oss. Djuren har mycket att lära oss, bara vi lyssnar. 

Våra djurlärare ser det som sin främsta uppgift att bygga broar av förståelse mellan 

människa och djur. 

 

Djurhealing 
Här lär sig eleverna att kombinera djurkommunikation med healing. Att ge healing till 

djur är väldigt speciellt och skiljer sig markant mot att behandla människor. Efter 

denna kurs brukar eleverna känna att de har en bra helhetsbehandling att erbjuda sina 

klienter och deras djur.  

Specialkurs: Djurkommunikation och healing 
En specialkurs för Helhetsterapeuter där tempot i kursen är lite högre än normalt.   
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Holistic Therapy Center & Practice 

Helhetshealing 
Vi arbetar med alla nivåer av Healing och vår healing teknik kallas för Helhetshealing. 

Blockeringar i kroppen stoppar energiflödet, ju färre blockeringar desto bättre 

energiflöde och ökat välmående. 

Denna behandlingsform är djupverkande och påverkar både kropp och själ. 

Blockeringar i människans kropp är det vi upplever som problem, antingen fysiskt eller 

psykiskt. I en behandling tar vi bort de blockeringar som går och får igång klientens 

egen läkningsprocess och energiflöde. 

Varje behandling startar med samtal och rådgivning där vi på olika sätt hjälper klienten 

se sambanden mellan fysiskt och själsligt mående, och lär ut hur de kan göra istället. 

Detta är ofta en viktig del i vårt arbete. 

Regression 
Här hjälper vi klienten att gå tillbaka till händelser som klientens själ vill visa, det kan 

vara från barndomen eller från tidigare liv. 

Vi utför endast regressioner i terapeutiskt syfte, det vill säga, när vi tror att klientens 

mående beror på låsta händelser från förr som vi inte har kommit åt på annat sätt. 

Vi arbetar inte med hypnos.  

Djurkommunikation & Djurhealing Redigera 
Vi kan hjälpa många djur till ett bättre mående genom att kombinera 

djurkommunikation och healing. Denna form av behandling är inriktad på djurets 

helhetsbild och dess själsliga och fysiska mående. 

Behandlingen tar ca 1 timme och inleds med kommunikation. 

Som djurägare ska du vara med under behandlingen och kanske passa på att ställa 

frågor både till kommunikatören och till ditt djur. 

Tänk på att vår behandling aldrig får ersätta kontakt med veterinär om det behövs, 

däremot går det väldigt bra att kombinera.  

5
. 
B

e
h

a
n

d
li

n
g
a

r 



 Blueprint
 

Kontakta oss 

 

 

Soul & Heart Journey School 
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Soul & Heart Journey School 
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