Lærer i Den Nye Energi
Ryghealer
Reiki - mester
Åndedrætsterapeut
SES Lærer
DreamWalker Transition healer
DreamWalker Ascension lærer
Aspectology lærer
Aura - Soma terapeut
Dybdeterapeut
Krystal - healer

Healing af rygsøjlen
via

Healing af bevidstheden

Jeg arbejder med:

Ny Energi undervisning
Ny Energi Terapi
Ryghealing
Aura-Soma Readings
Reiki kurser
Healing af landskaber og dyr
Energimæssig afbalancering af boliger og arbejdspladser
SES – kurser – Give slip på overgreb, energitab og finde digselv
Dreamwalker Death hjælp - Ledsagelse igennem og udover dødsprocessen
DreamWalker Ascension kurser – Opstigning, integration af væsensdele
Den Metamorfiske Metode – Massagehealing af digselv og dine mønstre
Aspectology kurser – Integration af gamle aspekter og skabelse af nye
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- En multidimensional udvidelse af vores bevidsthed -

Ryghealing er en meget interessant energi
Den forandrer en persons syn på livet, på sine muligheder og på sine fremtidige
bevægelser. Det er en renselse af personens sind, af organerne, af kropsvævet og
bevidstheden om selve livet. Det er en gave til menneskeheden, der forandrer
vibrationerne af den person, der har modtaget denne healing.
Det er et forandring i bevidstheden, der arbejder på alle planer af personen og så
kraftfuld, at den kan forandre kroppen i løbet af en brøkdel af et sekund. Kroppen
erkender straks, at et stort skift har fundet sted og accepterer beredvilligt det nye
koncept. Den er klar til forandring hvert sekund og denne grundlæggende erfaring
bliver aldrig glemt af den person, der har oplevet det.
En tilskuer vil blive grundlæggende rystet i sine overbevisninger om, hvad der er
muligt.
Personen selv, der har oplevet det, vil senere være klar til at give slip på endnu flere
forkrøblende overbevisninger og blive mere fri, mere afslappet, mere i kontakt med
sin indre kerne.
Det er en healing, der ikke behøver at blive gentaget, da indtrykket på bevidstheden
er så dyb. I virkeligheden er den et udtryk for selve bevidstheden, der udtrykker sin
indre sandhed og ved at gøre det, befrier den personen fra gamle bindinger i den
tredimensionale virkelighed.

Før

Efter

Den er et værktøj for opstandelse op i din egen sandheds virkelighed, ind i din egen
kerne og indre nærvær og evne til at forandre dit liv til, hvad du ønsker det skal være.
Ryghealingens mål er at forene dig med dit indre centrum, med dit indre mål, med din
iboende ånd, som er din sande kerne. Du har mulighed for at justere alle de gamle
mønstre og give slip på alle dem, der ikke tjener dig mere og beholde dem, som du
ønsker at beholde. Valget sker på sjælens plan og er ikke synligt i dit liv med det
samme, det vil vise sig, når du vælger at åbne dig for forandringer.
Du kan altid vælge at invitere din sjæls plan ind i dit daglige liv ved at fokusere på det
og bede det om at manifestere sig i dit daglige liv. Du vil føle nytten af denne
forstærkede opmærksomhed i dine valg, hvis de er i samklang med din sjæl.
Ryghealing er en hjælp i denne tilblivelses – proces, tilblivelsen af, hvem du i
sandheden er.

Forskel i skulderblade: ca. 1½ cm
Forskel I benlængde: ca. 1 cm

Skulderblade: Samme højde
Benlængde: Samme længde

Det er en hjælp i processen med at skelne imellem, hvad der tjener dig og hvad der
ikke gør. Der er en hjælp i processen med at ønske at blive, hvad du er, med at finde
ind til din egen indre kerne og indre stilhed, hvis du skulle vælge det.

