
Distanshealing för
Minskning av rädslor, brist på 
självförtroende, negativt tänkande, 
dåligt humör och depression 



Innan vi börjar arbeta med den här 
sessionens områden kommer vi att:
titta på magiska bilder
stärka auran
förbättra hjärnans tillstånd
sträcka vår ryggrad



Varje organ och kroppsdel har sina aura som återspeglar deras funktioner



Healingen absorberas bättre när man ser healern och ännu bättre när man 
ser magiska bilder 









Förbättring eller återställande av hela auran



Harmonisering av hjärnans energi och 

förbättrade neuronkopplingar är en viktig 

behandling för människans hälsa 



Energi-stretching av ryggraden förbättrar flödet 

av energi och blodcirkulationen till hjärnan 



Som deltagare visualiserar du situationer som du brukar vara 

rädd för. Då bildas energi som är kopplad till dessa rädslor



vilket healern då löser upp genom att minska eller eliminera neuron-

kopplingarna som finns i dessa mönster i hjärnan



Sedan skickar healern en tankebild till dig med vilken du 
känner dig trygg och säker



För att bli av med mindervärdeskomplex, så visualiserar du situationer där du 

känner dig mindre värd och osäker på dig själv. Då bildas energi som är kopplad 

till detta mindervärdeskomplex



vilket healern löser upp genom att minska eller ta bort de neuron-

kopplingar som hör till detta mönster



Därefter skickar healern en tankebild till dig där du känner dig 
stark och beslutsam.



För att bli av med dåligt humör, negativa tankar och depression, så visualiserar du dig själv 

när du är på dåligt humör eller deprimerad. Då bildas energi som är kopplad till din negativa 

sinnesstämning, 



vilken healern löser upp genom att minska eller eliminera neuron-

kopplingarna som hör till detta mönster. 



Därefter skickar healern energi via en tankebild där 
produktionen av serotonin, dopamin och endorfiner ökar i 
kroppen.



Dessa förbättringar får du med distanshealing:

1.Hjärnan och nervsystemet balanseras, kopplingarna mellan neuroner 

förbättras, vilket i sin tur förbättrar fysiologin

2.Förbättring och balansering  av energin i kroppen, vilket skapar en 

bättre kommunikation mellan kroppens olika system - den allra 

viktigaste förutsättningen för en ökad läkningsförmåga

3.Mer energi som aktiverar en förbättrad produktion av serotonin, 

endorfiner, dopamin

4.Bättre och djupare sömn

5.Efter  behandling , bättre psyko emotionell tillstånd

6.Bättre hantering av stress

7.Mer glädje 


