Vägledning
För den som vill hitta hem
till sig själv

Alla samtal syftar till att du ska förstå dig själv och din
energi bättre. Så att du kan välkomna Livet och hitta
glädjen i att vara just DU!
• Stödsamtal - Din berättelse är i fokus. Jag
speglar, ställer frågor och tydliggör mönster,
men framför allt är min roll att lyssna.
• Vägledning med kort - orakel/tarot/änglakort
är en fantastisk hjälp för att kunna sätta ord på
ett problem eller en sanning. Korten hjälper oss
att tydliggöra svaren från vår inre vägvisare.
• Balansering med vägledning - en
healingmetod där du även får information som
hjälper dig framåt.
• Tidigare-liv-konsultation - ett liv från det
förflutna lyfts fram för att förlösa blockeringar i
nuet. Jag använder oftast kort för att väcka
minnen från tidigare liv. Målet är alltid att lära
sig förstå sig själv bättre i det här livet.

”Min ambition är att hjälpa människor att hitta hem
till sig själva. Det är där vi hittar våra svar. Det är där
vi kan förstå vad som skaver i våra liv. Det är där vi
kan hitta mod att förändra.”

Syftet med alla kurser är att ge dig ökad självinsikt och
träning i att använda och lita på din intuition.
• Kortens magiska värld (I) - för alla som vill lära
sig mer om hur man kan använda olika typer av
vägledningskort, med extra fokus på
tarotkorten.
• Kortens magiska värld (II) - fördjupning med
fokus på att lägga kort för andra. Passar dig som
har tränat lite på att använda tarotkort förut
• Lär känna din intuition - för dig som vill bli
bättre på att hitta – och lyssna på – din inre
vägledare, din intuitiva röst.
Kurserna kan ges på plats eller som webbkurser.
Lämna intresseanmälan på hemsidan eller till Regine
så meddelas du när kurserna planeras.

Själens röst
Garnisonsvägen 3
681 55 Kristinehamn
Tel: 0730-667 444
E-post: regine.grundel@hotmail.se
Hemsida: själensröst.se

Själens röst erbjuder stödsamtal,

vägledande samtal med kort, tidigare-livkonsultationer, energibalansering med
vägledning och kurser/träffar för personlig
utveckling.

Regine Grundel är beteendevetare och

använder intuition och vägledande samtal
för att inspirera till förändring och mod att
våga vara sig själv.
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