PRISLISTA
Akaschic Record Readings
Soul Realignment®
..... 4497 kronor
Soul Manifesting Blueprint för privatpersoner ..... 2997 kronor

Avancerad Celestial Reading & Q-Healing
Avancerad healing där specifika blockeringar tas bort, antigen utifrån specifik frågeställning eller utifrån det som är
viktigast för klienten just nu. Klientens högre jag har tolkningsföreträde när det gäller vad som är mest akut.
Levereras som ljudfil. Healing med The Divine Scalar Energy Healing from Nihal ges under 60 minuter.

Soul Inspired Reading & Healing 15 minuter

.... 650 kr (1300 kr*)

Soul Inspired Reading & Healing 30 minuter

.... 1250 kr (2500 kr*)

Soul Inspired Reading & Healing 45 minuter

.... 1850 kr ( 3700 kr*)

Soul Inspired Reading & Healing 60 minuter
.... 2400 kr (4400 kr*)
*vid akuta behandlingar på obekväm (kvällar/helger)

Healing med The Divine scalar energy healing from Nihal
30 minuter
60 minuter

.... 250 kr
.... 500 kr

Fastighetsrensning på distans
Hus- och energirensning i bostad
Hus- energirensning i samband med SR®

.... 1997 kr
.... 997 kr

Företagstjänster
Energetic Analysis av företag
Soul Manifesting Blueprint

.... 4997 kr exkl moms
.... 2997 kr exkl moms

Coachingprogram
Thinking Into Results
Gratis samtal/målcoaching (15 minuter)

Mira Soldottir of Sweden
Mindset-coach och healer
hej@mirasoldottir.se - www.mirasoldottir.se

VILLKOR
Bokning
Du bokar din läsning/behandling via mail till boka@mirasoldottir.se. Framöver kommer det att
finnas möjlighet att boka via bokningstjänst. Din bokning är bindande.

Betalning
Det är först när du har betalat din tjänst som din bokning är bekräftad. Betalning sker via
Swish eller inbetalning via bankgiro. Kontakta Mira Soldottir för ev via KLARNA eller ePassi.
Ingen återbetalning av utförd tjänst möjlig.

Om- & avbokning
Du har rätt att avboka din läsning, detta ska ske senast 48 timmar innan din bokade tjänst.
Du har då rätt till full återbetalning. Behöver du boka om din tid, kontakta Mira Soldottir
snarast. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på din bokade tid. Missar du den utgår
ingen ersättning.
Särskilda villkor gäller för coachingprogrammet Thinking Into Results

Disclaimer
Mira Soldottir of Sweden tillhandahåller tjänster endast för vägledning. Informationen du får
från någon session med Mira är inte avsedd, underförstådd, och ska inte heller betraktas
som juridisk, ekonomisk, affärsmässig, psykologisk eller medicinsk rådgivning, fakta, diagnos
eller behandling och är föremål för din egen personliga tolkning, omdöme och fri vilja val.
Enligt Svensk lag får inte Mira ge några garantier avseende specifikt läkande. Miras olika
tjänster behandlar inte specifika åkommor eller hälsoproblem, utan strävar efter att rena
kropp och själ, samt återställa balansen – fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt. Därför ger
Mira inte några löften, garantier och/eller försäkringar avseende specifikt läkande eller
tillfrisknande med hjälp av hennes tjänster. Mira avråder dig att sluta med ev medicin eller
annan medicinsk behandling utan din läkares inrådan. Mira är ingen läkare och du är ensam
ansvarig för din egen medicinska omvårdnad.
Vidare avråder Mira från att ta emot healing under graviditetens första 12 veckor, läsningar i
Akashakrönikan undantaget. Mira tillhandahåller tjänster till dig som är psykiskt frisk och
avråder från att ta del av Miras tjänsteutbud om du äter, eller har ätit, psykofarmaka. Du
ansvarar själv över din psykiska hälsa.
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