Har du ikke lyst til at prøve at heale!
Healing har 3 faser:
1. Fortæl universet hvad dine intentioner er.
2. Selve healingen.
3. Afslutningen og tak for energierne.
1. Intentionerne med healingen.
Det er meget enkelt blot at fortælle universet hvad jeg ønsker:
"Mine intentioner er at lægge en masse gode og lys healings energier
på: (Navn på vedkommende)"
Det er nemlig intentionerne i hvad vi ønsker der får tingene til at ske.
Det er ganske simpelt, ingen hemmelige ritualer og indvielser.
En gave vi alle fik med da vi blev født!
2. Healingen
Sæt dig ved siden af den person som skal heales.
Læg en hånd/hænderne på vedkommende.
Det nemmeste sted er lige over lænden som er et godt sted at blive tilført healing.
Du kan også vælge at placere hånden/hænderne på det sted der har smerte eller hvor symptomerne
kommer fra.
Derefter samler du din opmærksomhed i dit hoved. Herefter flytter du opmærksomheden fra hovedet op i
universet over dig.
Derefter forestiller du dig, at energien kommer ned gennem dit hoved, eller nakke videre ud gennem din
arm og hånd, for at ende i den som skal heales.
Du kan heale så længe du har lyst, for healings energien kan ikke skade personen der modtager.
Men normalt 20-30 min. vil være passende. Får du under healingen lyst til at flytte hånden/hænderne til et
andet sted, så skal du bare følge din intuition.
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3. Afslutning.
Jeg afslutter altid med at takke universet for denne dejlige gave.
Bare masser af god healingsenergi og kærlighed fra universet til os alle.
Så at heale på et andet menneske eller dyr er meget let og ganske simpelt. Prøv det på dine nærmeste, dine
børn, dit kæledyr og se hvordan det virker.
Katte elsker at blive behandlet.
Husk på at det er intentionerne med healingen som også kaldes healings bønnens magt, som er det
afgørende.
Fjernbehandling.
Hvis du ikke kan være sammen med personen du gerne vil heale, kan så bare sende fjernhealing.
Lyder lidt mærkeligt, men når du har prøvet det en gang vil du se at det er lige så let og at det virker
fantastisk. ♥
Du starter bare din healing op ved at tilføje hvad du har intentioner med.
Eks: "Jeg ønsker at lave fjernhealing på: (Navnet på vedkommende)
”Jeg ønsker at universet fylder ham med god energi til hans eget bedste og til at støtte og hjælpe ham i den
proces han nu har gang i."
Hvis det føles bedre for dig kan du folde et håndklæde på langs, og så heale på det.
Prøv dig frem, hvad der er bedst for dig!
God fornøjelse.
Mange gode og lyse energier fra universet til dig.
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