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Energihealing Ann Marie Chiasson Hent PDF Forfatteren Ann Marie Chiassons bog Energihealing er både en
dyb indføring i principperne bag og en praktisk guide til at lære at udføre energihealing, som kan helbrede

sygdomme og lidelser og styrke vores velvære og vitalitet på alle områder af livet.

 

Forfatteren, der er både healer og vestlig uddannet læge indvier læseren i den urgamle viden om kroppens
subtile energisystemer – såsom chakraer og meridianer – og anviser teknikker til diagnose og behandling af

både sig selv og andre.

De fleste sygdomme og helbredsproblemer har rod i stagneret energi, ubalancer og blokeringer i kroppens
underliggende energisystem, skriver Chiasson.

I bogen guider hun os til at mærke energierne og bevidstgøre, hvad det er, kroppen prøver at kommunikere, så
vi kan heale de energetiske årsager til, at vi bliver syge. Når livsenergien strømmer frit, aktiveres kroppens
egen visdom og selvhelbredende evner, hvilket kan lede til fysisk og følelsesmæssig sundhed på alle planer.

 

Forfatteren Ann Marie Chiassons bog Energihealing er både en dyb
indføring i principperne bag og en praktisk guide til at lære at udføre
energihealing, som kan helbrede sygdomme og lidelser og styrke

vores velvære og vitalitet på alle områder af livet.

 

Forfatteren, der er både healer og vestlig uddannet læge indvier
læseren i den urgamle viden om kroppens subtile energisystemer –
såsom chakraer og meridianer – og anviser teknikker til diagnose og

behandling af både sig selv og andre.

De fleste sygdomme og helbredsproblemer har rod i stagneret energi,
ubalancer og blokeringer i kroppens underliggende energisystem,

skriver Chiasson.

I bogen guider hun os til at mærke energierne og bevidstgøre, hvad
det er, kroppen prøver at kommunikere, så vi kan heale de

energetiske årsager til, at vi bliver syge. Når livsenergien strømmer
frit, aktiveres kroppens egen visdom og selvhelbredende evner,

hvilket kan lede til fysisk og følelsesmæssig sundhed på alle planer.
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