
Soul Styling 
 

Med	  min	  Soul	  Styling	  vill	  jag	  coacha	  dig	  i	  att	  finna	  din	  
vackraste	  sida	  inifrån	  och	  ut.	  

	  
Soul	  Styling	  går	  ut	  på	  att	  du	  mogna	  kvinna	  ska	  få	  bli	  

coachad	  och	  inspirerad	  till	  att	  finna	  vem	  du	  egentligen	  är,	  
hitta	  tillbaka	  till	  din	  inre	  styrka	  och	  bli	  den	  kvinna	  som	  du	  

är	  ämnad	  att	  vara.	  	  	  
Jag	  vill	  att	  du	  ska	  våga	  ta	  plats	  och	  stråla	  ännu	  mer!	  

	  
Detta	  genom	  färg	  och	  form	  på	  kläder	  och	  makeup.	  

	  
Jag	  gör	  en	  energiavläsning	  där	  jag	  ser	  dina	  obalanser,	  

genom	  foton	  som	  du	  mailar	  mig	  ser	  jag	  din	  kroppstyp,	  dina	  
färger	  och	  utefter	  det	  så	  får	  du	  coachning	  och	  inspiration	  

som	  är	  personliga	  just	  för	  dig.	  	  
	  

Allt detta sker på distans 

”Jag	  har	  i	  hela	  mitt	  vuxna	  liv	  arbetat	  med	  kvinnors	  yttre	  skönhet	  och	  inre	  
välbefinnande.	  Som	  frisör,	  makeupartist	  och	  skönhetsstylist.	  

Att	  få	  kvinnor	  att	  känna	  sig	  vackra	  och	  må	  bra	  har	  alltid	  gett	  mig	  en	  stor	  
glädje. 

Med	  åren	  så	  har	  jag	  ju	  sett	  hur	  både	  kvinnors	  inre	  och	  yttre	  skönhet	  hänger	  
ihop	  och	  funnit	  glädje	  i	  att	  arbeta	  med	  båda	  sidorna.	  Jag	  har	  därför	  utbildat	  

mig	  till	  livsinspiratör	  coach	  och	  självkänsla	  coach.	  
Men	  det	  var	  under	  min	  utbildning	  till	  Esoterisk	  rådgivare	  som	  jag	  verkligen	  
insåg	  att	  det	  fanns	  en	  så	  mycket	  större	  kunskap	  inom	  det	  här	  med	  färger	  

och	  former	  och	  hur	  vi	  kan	  arbeta	  med	  dessa	  verktyg	  för	  vårt	  inre	  
välbefinnande	  och	  personliga	  utveckling. 



Det	  ger	  mig	  nu	  en	  sådan	  otrolig	  glädje	  i	  att	  dels	  få	  dela	  med	  mig	  av	  detta	  i	  
mitt	  Soul	  Beauty	  Magasin	  men	  även	  som	  rådgivning	  i	  form	  av	  Soul	  

Stylingen.	  ”	  

Marina	  Thorzelius 

	  
Är	  du	  redo	  att	  ändra	  om	  i	  din	  garderob	  för	  din	  egen	  fördel?	  

	  
Pris	  900:-‐	  

	  
Maila	  mig	  på:	  

marina@hjartatsvag.com	  
	  
	  

Andra	  säger:	  

Skönhet	  är	  verkligen	  lika	  viktig	  på	  insidan	  som	  utsidan.	  Mår	  man	  
bra	  inuti	  syns	  det	  på	  utsidan.	  Massor	  av	  konkreta	  tips!	  
Det	  har	  verkligen	  också	  varit	  en	  personlig	  utveckling	  för	  egen	  del.	  
Fantastiskt	  att	  även	  få	  lära	  sig	  mer	  om	  och	  att	  lära	  känna	  sig	  själv	  
genom	  chakraflödena.	  
Soul	  Styling	  som	  koncept	  är	  fantastiskt	  och	  nytänkande.	  
Jag	  rekommenderar	  varmt	  Marina	  	  

/Zara	  

	  

Så	  inspirerande	  med	  Marinas	  djupa	  kunskaper	  inom	  detta	  område-‐	  
inre	  och	  yttre	  skönhet	  och	  hur	  de	  hör	  ihop.	   

/ Janet 

 

Detta	  har	  gett	  mig	  jättemycket!	  En	  större	  förståelse	  för	  hur	  man	  
kan	  höja	  sig	  själv	  med	  hjälp	  av	  färg	  och	  form	  på	  kläder.	  Hur	  man	  



kan	  må	  bra	  och	  se	  bra	  ut.	  Härligt	  att	  den	  mediala	  biten	  blev	  en	  sån	  
naturlig	  del	  i	  klädstilen	  

/	  Malena.	   

 

	  
	  


