Kärlekens Ceremoni
Efter många år kan jag äntligen erbjuda en Ceremoni gjord av min kärlek till den mest magiska av alla
förbund. Äktenskapet. Jag har mött så många fantastiska brudpar och fått inspiration till något som
jag längtat efter att verkställa. Nu är tiden inne och jag är redo.
Jag har den största respekten inför uppdraget och vill att de som väljer mig som ceremoniledare även
får den juridiska biten säkerställd. Alla har en unik familjesituation och valet att ingå äktenskap, eller
avstå, får stora juridiska konsekvenser både i livet och vid dödsfall, något som jag önskar att alla ska
vara medvetna om innan.
Om ni väljer mig som ceremoniledare får ni därför ett första kostnadsfritt samtal med en av
Advokatbyrån Kaidings erfarna advokater som tittar på er familjesituation. Ni kan vara trygga med
vad ert äktenskap eller avstående innebär juridiskt och sedan besöka stadshuset om ni vill registrera
det hos Skatteverket. Vi kan ägna oss åt en magisk ceremoni där ni själva utformar era löften som
blir ert äktenskapskontrakt.
Personligen är jag väldigt förtjust i handfästnings ceremonin som förseglar ett
äktenskap då det är en manifestering av de löften ni ger varandra. Det är en
gammal mytomspunnen tradition med många variationer och historier som i
grunden härstammar från de handelsavtal som gjordes för länge sedan då
man skakade hand för att verkställa ett avtal och det är ju just det som ett
äktenskap innebär.
Jag tycker även att det är fint att tex. tända ljus eller lycktor för de som inte kan närvara och att
plantera en växt eller träd som ska vårdas under äktenskapet men det är tillsammans vi skapar den
ceremoni som passar just er. Det är era personligheter som ska vävas samman i er unika ceremoni.
Om ni önskar att er ceremoni även ska förena er på ett andligt plan så utformas den delen efter vårt
första möte.
Att välja mig som ceremoniledare är speciellt då jag utför ceremonin helt ur kärlekens perspektiv och
den fria viljan.
Känner ni att jag är den ceremoniledare ni letar till er ceremoni så är ett första möte kostnadsfritt.
Om ni sedan väljer mig så tar jag ett arvode utifrån den tid jag lägger på att skapa er personliga
ceremoni.
Med kärlek.
Nina Nyman

Kärlekens ceremoni
Jag leder er personliga ceremoni utformad från era önskemål .
Ni får fritt bestämma plats, musik, och innehåll. Jag pratar om hur ni fann varandra, kärleken,
äktenskapet, den fria viljan och framtiden. Ni får överlämna era löften som blir ert äktenskapskontrakt
till varandra och sedan bir det ringceremoni om ni önskar.
Kärlekens ceremoni grundpris 4995 :Resekostnad tillkommer.

Extraval
Webbvigsel Vi filmar och livesänder er ceremoni om ni vill överraska släkt och vänner från 1450:Filminspelniing rakt upp och ner oredigerad på usb 595:Rislyktor när gästerna får önska in kärlek och lycka i äktenskapet 750 :Sanden som symbol för er gemensamma framtid 995 :Plantering av kärlekens träd 1495 :Handfästningsceremoni den symboliska handlingen för era löften 2795 :Schamansk ceremoni med trumma och eld från 3995 :The sky is the limit. - Egna önskemål som jag ska göra mitt yttersta för att verkställa...
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