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Beskrivning
Författare: Kia Temmes.
Rena ditt energifält från negativa och tröga energier.
Genom denna korta guidade meditation får du hjälp att höja din energi och rena negativa och
tröga energier från ditt eget energifält och aura.

Annan Information
. med varandra, helar din kropp och ditt energifält samt stimulerar din kropps självläkning och
cellförnyelse. Via behandlingen uppnår du ett ökat fysiskt och mentalt välmående. Upphängda
ovanför dig finns sju rena kvartskristaller som det strålar ut färgat pulserande ljus genom.
Kristallerna är riktade mot dina energicentra.
Av: Hosenfeld, Camilla. 150339. Omslagsbild. Minnen ur mitt liv. Av: Törnquist, Steffo.
150371. Omslagsbild · Judejävel. Av: Hermele, Bernt. 150307. Omslagsbild. Järnburen. Av:
Tidholm, Po. 150238. Omslagsbild · Möte med någon du håller kär. Av: Temmes, Kia.

150239. Omslagsbild. Rena ditt energifält. Av: Temmes, Kia.
Det är antagligen också därför som vi kan använda dem till att eftersträva balans. Kristallerna
har effekt på våra energifält. . Om du har ont om tid och snabbt vill rena din kristall, kan du
"fuskrena" den tillfälligt, genom att skölja den i ljummet vatten. Rena den ordentligt när du
hinner. Rena din kristall med jämna mellanrum,.
Rena hjärtat Låt kärleken, värmen och vänligheten från din tvillingsjäl rena ditt hjärta och
skölja bort smärta, besvikelser och avvisanden som du kanske upplevt i dina relationer med .
Låt kärleken skölja genom hela kroppen och hela ditt energifält, så att den kan lösa upp rädsla
och motstånd och låta det återgå till jorden.
Rena ditt energifält. Av: Temmes, Kia. Medietyp: E-ljudbok. 313823. Omslagsbild · Skogen
berättar. Av: Tiberg, Joar. Medietyp: E-ljudbok. 313815. Omslagsbild. Boken till mig som är
svärmor. Av: Swanberg, Lena Katarina. Medietyp: E-ljudbok. 313818. Omslagsbild ·
Rörelsemeditation. Av: Temmes, Kia. Medietyp: E-ljudbok.
Över dig hänger sju rena kvartskristaller som är riktade mot dina chakran. Färgat ljus
strömmar ner genom . våra händer och fyller Katedralen. Vi jobbar med transhealing på
kroppen och i ditt energifält. . Du får hjälp att hitta balansen i dig och får veta vad som är
viktigt att lyssna på i ditt liv. Efter avslutad behandling.
Där, innerst inne, finns också hela skapelsen och ditt sanna gudomliga jag. . Under en
healingbehandling tonar vi in på ditt energifält för att se var det kan finnas eventuella
obalanser. . Den viktigaste förutsättningen för ett balanserat energifält är att kanalen till Moder
Jord och källan (det man kan kalla Gud) är rena.
7 sep 2013 . När spänningarna släpper så frigör du utrymme för ny ren energi som hjälper till
med självläkningen. Healing kan . Kroppen består av 7 stora energifält sk. chakran som vart
och ett symboliserar ett specifikt område i din kropp. . I healingen blir du medveten om både
ditt tankemönster och din självbild.
Reiki är universums harmoni och jag vill få dig att tro på ditt eget inre mästerskap och att
helandet är ren kärlek utan gränser eller begränsning till vad som är . tid och rum, förflytta sin
medvetenhet över tiden, vi gör en astral resa att synkronicera ditt energifält med en annan
person för att kunna ge healing på avstånd.
Introduktion. Följ med på en två veckor lång yogaterapikurs där vi metodiskt och fokuserat
arbetar oss igenom mentala blockeringar för att komma vidare och upptäcka vår inre potential.
En resa där du blir medveten om och får lösa upp mentala mönster som driver dina
handlingar. Vi släpper inre begränsningar, renar.
En behandling i Emotion Code och Body Code fungerar så att jag jobbar genom sk proxy
vilket innebär att jag genom att vara inloggad på ditt energifält . Eftersom vi alla består av ren
vibrerande energi eller egentligen består ALLT av denna energi och vi är alla kopplade till
detta kollektiva energifält som omger oss (vilket.
10 dec 2010 . Har du grälat, varit sjuk, haft orättvisor, eller haft mycket människor hemma hos
dig är det läge att ta fram salvia och rena ditt hem. . Man kan även rena sin aura(energifält)
med detta också. . När det börjar ryka ska du gå runt i ditt hem och om röken börjar avta så
blås lite försiktigt för att underhålla den.
Alla människor har ju olika färg, storlek på sina auror och varje människas aura har massvis
att berätta b.la om tidigare liv och dyl.
12 jul 2014 . Väck kärleken till naturen, till moder jord, i ditt hjärta. Du är hennes barn, hon är
din mor. . Låt vinden rena din ande, ditt varande, din energikropp. Bli som ett drake som
flyger uppe på himlen med vinden, . Låt blomdofterna rena ditt energifält. Var vän med
blommor, ängsblommor och dess devor, stig in i.
Använd Energibalans Auraspray för att rena ditt energifält, lugna ditt sinne och fylla på med

grundande och upplyftande energi. Spraya över kronchakrat och runt om i din aura dagligen
eller vid behov. Fungerar även bra som rumsrenare i hemmet, yogastudion eller i
behandlingsrummet för att rena energin mellan kunderna.
20 jan 2016 . Dessutom medverkar den till att förstärka genomslagskraften i din utstrålning
och i ditt energifält således att du [.] [Continue Reading.] . Energihygien De flesta av oss
tycker det är viktigt att vara hela och rena, vi tvättar våra kroppar varje dag så vi känner oss
fräscha och doftar gott. Vi städar och.
Avslutningsvis fyller man på med ny ren energi. Denna rening kan . Kristaller är mest
effektiva eftersom de har en väldigt ren och klar vibration. Färger . I denna behandling är där
man förs vitt ljus genom hela kroppen genom händerna. behandlingen är avslappnande och
renande och stärker ditt energifält. Pris: 495 kr
Ljus- och reningsmeditation är en fantastisk meditation som hjälper dig att rena och balansera
hela ditt energifält, både insidan och utsidan. Änglar och guider hjälper till att fylla dig med
transformerande ljus och helande energi. Du får möjlighet att släppa all negativ energi, stress,
oro, tvivel och rädslor som du bär med dig.
Du lär dig supermanifestera genom kristallprogrammering och genom att hålla din själs
vibrations höga frekvens och renhet. Denna kurs är fokuserad på starka energier, att hålla sig
ren i sina energier, energitekniker, kristaller mm. Innehåll: – Aktivering av energikanaler och
ditt energifält. – Kontakt med och alstra energi.
Här använder vi endast den ursprungliga energin som består av vibrerande ljus i skimrande
frekvenser, ren ovillkorlig kärlek. Behandlingen går till så att du ligger på behandlingsbänk
(påklädd), alternativt sitter om du har svårt att ligga ner. Genom mjuk beröring av ditt
energifält förmedlar jag energin till dig. Healing kan.
31 aug 2014 . Kunskap och träning hur du skyddar och stärker ditt energifält/aura för att vara
och förbli en stark balanserad individ i vardagen. . Vi går igenom vikten av att rensa 7:e
chakrat från andras och annan energi, för att få äkta rena sanna inre svar från dig själv. Är det
dina svar? Du tränar upp din medvetenhet,.
Rena ditt energifält från negativa och tröga energier. Genom denna korta guidade meditation
får du hjälp att höja din energi och rena negativa och tröga.
Du får balans i både ditt energifält, som motsvarar din aura och utstrålning, samtidigt som du
uppnår en djup inre balans som inte kan förklaras med ord. Den ska helt enkelt .. Kristallbarn
är mycket rena och högfrekventa i sina energier, ärliga av naturen och extremt
sanningssökande vid umgänge med andra människor.
Datum se kalendern på hemsidan. Öppen grupp. Kan bokas individuellt eller för flera
personer. Vi sitter i cirkelformation och jag guidar Er in i meditation som syftar till att rena och
stärka ditt energifält - auran, samt att ge energipåfyllnad i kroppens olika chakran. Efter
avslutad meditation går jag in i cirkeln och tar emot.
31 mar 2016 . När du är stressad avspeglas det i ditt aura fält. Enligt Dr Koretkov kan man nu
mäta människors energifält. Intervju med honom här. Är du glad visar det en frekvens och är
du ledsen visar det en annan frekvens. Att dina känslor och tankar avger energi går att
vetenskapligt bevisa. Men hur kan du själv göra.
Om man ofta känner sig trött och orkeslös när man befinner sig i sitt hem samt att luften
upplevs lite tung att andas, kan man prova att rena det med hjälp av röken från särskilda örter.
Detta sätt att rena något på har en lång tradition bland annat hos ursprungsbefolkningen i
Amerika, där det var en del i deras ritualer och.
Auran och färgernas betydelse Allt levande har en aura kring sig själv, ett energifält. . Ta lite
djupt andetag och stilla ditt sinne, titta sedan med avslappnad blick vid sidan om personen och

lägg märke till vad du börjar att se, känna och höra. . Gör alla dina val med ren villkorslös
kärlek så går uppstigningen lättare. Genom.
Rening av auran är en effektiv metod för att hålla andras energier borta från ditt energifält.
Denna behandling är särskilt effektiv för dig som är högkänslig (HSP) eller Empat då andras
energier extra lätt smittar av sig. I denna behandling börjar vi med att rena ditt energifält, och
kapa eventuella energidränage som satt sig fast.
Rensa bort situationer eller grupper ur ditt energifält ....183. Återta din energi . .. reflektera
över vilka skillnader du skulle uppleva i ditt liv när du gjort ditt inre arbete och känner dig hel.
• Visualisera dig själv lycklig, och ... Ha tålamod på vägen mot läkning. Föreställ dig en pool –
vacker, fräsch och ren. Sedan kommer.
Att beröra med dina händer är att beröra från hela landskapet av ditt hjärta. Fingrarna är dina
ögon och det är en . möjlighet att möta ett annat hjärta. Din närvaro i ditt hjärtas energifält är
det som ger dig förmågan att stötta ett annat hjärta. . Beröringen sker genom ren kärlek och
vänlighet. Din varelse kommunicerar med.
23 okt 2017 . Rena ditt energifält från negativa och tröga energier. Genom denna korta guidade
meditation får du hjälp att höja din energi och rena negativa och tröga energier från ditt eget
energifält och aura.
Munay-Ki kommer att rena ditt energifält från den psykiska sörja som finns kvar av trauman
från det förflutna. När du höjer din vibrationsnivå kommer dessa ljusvarelser att komma till
dig och guida dig. Sätt dig i förbindelse med dem och du kommer att börja minnas berättelser
som du inte själv har upplevt direkt, men som nu.
Den innehåller speciellt herkimer diamanter som hjälper till att rena elektromagnetisk strålning.
Den renar och balanserar energi och harmoniserar Chi i och runt omkring oss. Dessutom
omvandlar orgoniten negativ energi till positiv energi. Orgonhänget är speciellt framtagna för
att balansera ditt energifält (auran). Genom.
Healing hjälper att släppa blockeringar som skapats, rena och stärka ditt energifält samt
balansera våra chakran. Vilka är fördelarna med healing? Healing betyder att göra hel. Den
balanserar din kropps engergikanaler, din energikropp, dina chakran och jobbar för att
återställa balansen på det emotionella, fysiska, mentala.
29 nov 2016 . Du kan välja en ny väg. I healingen jag erbjuder, tittar jag på ditt energifält.
Begränsande tankemönster och strukturer träder fram som mörkare partier i fältet. Med hjälp
av de höga energier vi bygger upp i healingrummet blir tankarna och känslorna medvetna och
transformeras till ren klar erfarenhet, till ljus.
kraften i din utstrålning och i ditt energifält, så att du inte låter dig påverkas av större eller
mindre motstånd från omvärlden. Du blir mer livsglad och låter dig . indigo- och
kristallkropp. Kristallbarn är mycket rena och högfrekventa i sina energier, ärliga av naturen
och extremt sanningssökande vid umgänge med andra.
När du sedan är redo tar du ett djupt andetag, fyller lungorna med luft medan du tänker: Rena.
När du andas ut tänker du: Släpptaget. Vänta ett kort ögonblick och gör sedan om andetaget så
att du renar ditt energifält och löser upp alla eventuella rester av den jobbiga känslan. Upprepa
den här renande andningen tills du.
När jag ger healing är jag fullständigt närvarande, jag fungerar som en ren kanal och arbetar
igenom din fysiska kropp och i ditt energifält. Jag befinner mig i ett meditativt tillstånd och
låter mig vägledas av olika änglar, healing och shamanguider. Gudinnor och helgon. Jag
trycker på pungter, masserar, tonar och använder.
”Tillräckligt med ren energi för en smärre stad. Ditt labb är fullständigt isolerat mot
radiostrålning från resten av byggnaden. . Eftersom en stor del av hennes arbete handlade om
att mäta tidigare okända energifält var det nödvändigt att experimenten utfördes i ett rum som

var isolerat mot all yttre strålning och ”vitt brus”.
25 apr 2017 . 3. Aromterapi. Det finns massor av olika essentiella oljor eller rökelser att köpa
som kommer att rena ditt hem och ta bort negativ energi. Väldofter har länge använts inom
andlighet och meditation, så varför inte prova hemma också? Det ska höja energinivån och
skapa en lugn och fridfull atmosfär.
Rubin med zoisit. Rubin med zoisit är grön zoisit med inklusioner av röd rubin. Det sägs vara
en sten för att balansera passion, harmoni och kärlek. Rubin med zoisit kan ge energi och
vitalisera ditt energifält, stabilisera dina känslor och stödjer dig att inse ditt eget värde och din
potential. Den sägs också inspirera till.
Läran beskriver hur vi naturligt påverkas av vår omgivning - hur dofter, ljus, ljud, naturens
formationer, färger, former och energifält och flöden får oss att må. Läran beskriver olika .
ska ge dig både kraft och glädje. Jag kan hjälpa dig att rena ditt hem från energier och att
sedan tillföra de energier du önskar i ditt hem/ ditt liv.
Så länge du är i din kropp, kommer det att behövas rening av ditt energifält. Det du nu har
uppnått är . Då du nu har rensat ut något av denna energi, har du höjt dig till en distinkt högre
nivå av medvetande i vilket ditt sinne har mer frid och klarhet. Du är nu . Du har upplevt ren,
obunden, obegränsad, oändlig medvetenhet.
Vad är AuraTransformation™? Det är en engångsbehandling där du transformerar hela dina
aura, ditt energifält, så du blir i samklang med vår nya tid, den som dagens barn fötts till. Du
släpper all kvarstående karma och kan gå vidare med de som du är här för att göra, du
kommer i kontakt med din livsuppgift. Det här med.
Hoppa! Love Kölle (elib) 2 poäng Lägg i minneslista (Ljudbok, Ljudbok-iPhone/iPad,
Ljudbok-android) 2017-10 Svenska Fantasy & SF · Möte med någon du håller kär. Kia
Temmes (elib) 3 poäng Lägg i minneslista (Ljudbok, Ljudbok-iPhone/iPad, Ljudbok-android)
2017-10 Svenska Filosofi · Rena ditt energifält
4 apr 2016 . Här är 7 vanliga inredningsmisstag du bör undvika om du vill ha en lugn och
harmonisk känsla i ditt hem. Inredningsmisstagen tar sin utgångspunkt i . Den grundläggande
tanken är att vi påverkas av allt runtomkring oss – färger, former, material, möblering och
energifält. Enligt feng shui gör inredning som.
15 okt 2014 . Den holistiska livscoachen Lynn Zambrano har tagit fram konkreta tips i
vardagliga situationer för personer med empatisk förmåga. En empatisk förmåga innebär att
man har lätt för att läsa av och förstå folks energi. Den kan vara genetisk och föras vidare från
generation till generation. Ta en titt på ditt.
I auran som är ditt energifält runt kroppen kan s k skräp ansamlas efter olika slags upplevelser
du varit med om eller som pågår i ditt liv nu. . för att få hjälp att se och känna vad som händer
och påverkar dig energi- och känslomässigt, eller för ren njutning i att bli omhändertagen, få
en lugn stund och få extra energi tillförd.
Rena ditt energifält. Av: Temmes, Kia. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Personlig utveckling och träning. Rena ditt energifält från negativa och tröga energier. Genom
denna korta guidade meditation får du hjälp att höja din energi och rena negativa och tröga
energier från ditt eget energifält och aura.
Shamansk Healing Under en behandling kommer jag söka igenom ditt energifält för att hitta
tung energi .Sådan energi kan vara en bidragande faktor till sjukdom eftersom den blockerar
kroppens självläkningssystem och måste renas. Jag använder olika tekniker för att rena auran
och ta bort tung energi och blockeringar.
Under denna kurs kommer ni att få ta del av denna vackra tradition av visdom, healing och
djupa personliga utveckling för att rena ditt förflutna så att du i flöde kan . Genom år av
träning och resor till Perus heliga berg har Inkas Q´ero Shamaner delat med sig till mig av

deras uråldriga visdom om vårat energifält och dess.
24 okt 2017 . Rena ditt energifält från negativa och tröga energier. Genom denna korta guidade
meditation får du hjälp att höja din energi och rena negativa och tröga energier från ditt eget
energifält och aura.
18 feb 2015 . Vad vet du om vad andra bär med sig? Vi har alla våra ryggsäckar fyllda med
lätta o tunga saker. Inte vill vi väl fylla våra egna med andras ting? Det räcker så gott med att
hantera det vi själva bär med oss på livets väg. Så ta hand om dig och lär dig att städa/rena ditt
energifält och hur du går samlad i din.
Använd denna spray för att rena dina personliga energifält eller använd den som en rengöring
spray för att rensa upp energierna i ditt boende och på din arbetsplats. Att åkalla den Violetta
Strålen när du använder denna spray kommer att öka dess effektivitet. Den violetta strålen är
ett redskap för rening och omvandling av.
Omslagsbild. Hoppa! Av: Kölle, Love. 157340. Omslagsbild. Rena ditt energifält. Av:
Temmes, Kia. 157339. Omslagsbild. Möte med någon du håller kär. Av: Temmes, Kia. 1 2 3 4
5. Logga in. Anv.namn eller lånekort. Lösenord eller PIN-kod. Glömt lösenord? Skapa
användarnamn. Öppettider & Kontakt. Hultsfreds bibliotek.
(Rening av auran och meditation III). Du lär Dig mera metoder att rena Ditt energifält,
transformera programmeringar och tankemönster samt atthöja Din vibration (bl.a. genom
ljuspyramiden och olika andningstekniker) och att nå inre harmoni genom att rena och
balansera hjärnhalvorna genom visualisering. Pris 100 €.
Stenar, kristaller och människor. Allting är liv. Varje beståndsdel av universum har ett
medvetande och genomsyras av den universella, skapande kraften. Det gäller förstås även
stenar, som tillhör mineralets evolutionssteg. Precis som människan har de en egen, unik
frekvens och kraft. Vissa stenar har låg, långsam.
14 apr 2015 . Somliga kan hantera detta själva, men för många av oss är det mycket svårt att
med ren viljestyrka påverka oönskade beteenden eller oönskade känslor – eftersom vi helt
enkelt inte har den självdisciplin som krävs. Du kan medvetet besluta dig för en förändring
och försöker och försöker, men om ditt.
Om man har ett läkande yrke exponeras man särskilt mycket för giftiga känslor, och det är
viktigt att regelbundet rena sig själv från dessa energier. Här följder mina tre . Änglarna säger
att växter med breda blad fungerar bäst, eftersom de breda bladen absorberar större energifält.
Gullranka och filodendron är bra val.
14 jul 2013 . Att duscha i vatten balanserar också ditt energifält och fyller på med bra energi.
Se till att vara grundad och visualisera hur det växer djupa rötter ner i marken och till jordens
mitt. Låt vinden få blåsa och rena din aura. Tänk positiva tankar och var här och nu. I mina
kurser arbetar vi mycket med att lära oss att.
Denna behandling kan hjälpa dig att rensa bort negativa energier som trängt in i ditt energifält.
Aurarensning sker . Dessa energier tränger in i energifältet som omger oss och påverkar oss på
olika sätt. Det kan yttra sig på . Precis allting är uppbyggt av atomer, och deras minsta
beståndsdel är ren energi. Även luften, som.
29 aug 2016 . Utan den medvetenheten tror vi vanligtvis att alltihop är vår egen energi. Då
försöker vi kanske analysera vad det är som pågår, skapar negativa tankemönster, fastnar i
jobbiga känslor och gör hela saken värre. Om första åtgärden alltid är att rena ditt energifält
och först därefter känna efter hur du mår blir.
Kristall-ljus behandlingen ger en djupgående avslappning som kan rena och balansera dina
energicentra samt kan stimulera självläkning och cellförnyelse, vilket kan stärka ditt
immunförsvar och du kan uppnå mentalt och fysiskt välmående. Kristall-ljus behandling 40
min 40 min 350,00 kr. Kristall-ljus behandlingen ger en.

Rena ditt energifält från negativa och tröga energier. Genom denna korta guidade meditation
får du hjälp att höja din energi och rena negativa och tröga energier från ditt eget energifält och
aura./Innehållsbeskrivning från Elib. Lägg i minneslista. Tipsa.
Klara, rena och täta färger i auran tyder på att man mår bra och är frisk. . Var noga med ljuset
omkring dig, en vanlig lampa kan störa ditt energifält och ta av dig ditt färgspektra istället för
att lysa upp, nu finns det alternativa lampor (Wendels Biolight) som har samma energifrekvens
som solen vilket ger dina färger den lyster.
Änglarna kan även hjälpa till över tid och rum och där kan du få inblick i dina tidigare liv,
antingen genom en ledd meditation, eller så berättar Tiina utifrån ditt energifält. Änglarna får
leda sessionen med fokus på ditt högsta bästa och förutom kontakt med dina nära och kära
kan ett möte handla om healing, balansering eller.
Omslagsbild. Vägledd meditation: Optimera dina sinnen. Av: Hosenfeld, Camilla. 208935.
Omslagsbild · Järnburen. Av: Tidholm, Po. 208846. Omslagsbild. Möte med någon du håller
kär. Av: Temmes, Kia. 208847. Omslagsbild · Rena ditt energifält. Av: Temmes, Kia. 208766.
Omslagsbild. Boken till mig som är svärmor.
Kenyoku – rena(torrbad) ditt energifält Reikins handpositioner En djupare föreläsning om
Reiki II symbolerna, deras innebörd och användningssätt – hur du ritar dem och aktiverar
dem. Praktiska övningar- Ge Reiki till varandra med guidning av mig. Kursdatum våren 2018.
Tid: 10.00 – 16.30. Kostnad: 2.500kr
22 sep 2017 . Det enda sättet för vårt energifält att göra oss medvetna om vad vi bär med oss
energimässigt är att visa det genom känslomässiga och fysiska situationer eller motgångar i
våra liv. Genom att rena och omvandla de energier inom oss som skapar symptom som
ohälsa, kan energifältet läkas. Immunförsvaret.
28 nov 2015 . Så länge de finns i ditt energifält har de hela tiden full koll på dina tankar,
känslor, önskningar och mål. Detta är min tro och den står jag för. . Innan jag börjar rensa mig
brukar jag först börja med att rena hemmet med vit salvia rökelse och därefter städa och vädra
hemmet. Jag gör samma procedur när jag.
. fall, änglarna? Här på Ängelguiden.se har vi samlat kunskap, tips och inspiration för dig som
vill veta mer om vad en ängel är för något, vilka olika sorters änglar det finns och hur man
kommunicerar med dem i vardagen. Du kanske vill läsa om en specifik ängel som ärkeängeln
Gabriel, eller varför inte rena ditt energifält?
Rena ditt energifält [Elektronisk resurs]. Omslagsbild. Av: Temmes, Kia
(Författare/medförfattare). Språk: Svenska. Medietyp: E-ljudbok. Förlag: Numberoneyou AB.
Omslagsbild · Provlyssna. ISBN: 9789177478676. Omfång: 382 sek. Innehållsbeskrivning.
Rena ditt energifält från negativa och tröga energier. Genom denna.
Om du inte gör detta kommer du att skapa en artificiell separation mellan den övre och nedre
delen av ditt energifält. Du kommer att föredra att befinna dig i den övre . Detta härstammar
delvis från religiös och moralisk tro och delvis från ren oerfarenhet av denna aspekt av livet.
Många ljusarbetarsjälar har tillbringat många.
Kenyoku: Torrbad, en metod för att rena ditt energifält. Koki-ho: Använda din andning för att
hela. Gyoshi-ho: Skicka Reiki med dina ögon. Distanshealing med Reiki; Reiki II symbolerna:
Hur du ritar dem, aktiverar dem och använder dem. De olika användningssätten gås igenom
och deras innebörd förklaras. Praktisk övning.
Beskrivning. Rena ditt energifält från negativa och tröga energier. Genom denna korta guidade
meditation får du hjälp att höja din energi och rena negativa och tröga energier från ditt eget
energifält och aura. Uppåt.
24 okt 2017 . Pris: 132 kr. Ljudbok, 2017. Laddas ned direkt. Köp Rena ditt energifält av Kia
Temmes på Bokus.com.

För att hålla kvalité i grupperna är vi högst 6-8st. I grundkursen ingår: • Vår nutids högre
medvetenhet och forskning om vår hjärna. • Ökad närvaro med kontemplation/vägledd
meditation. • Öka din intuition, övningar att läsa/känna energier. • Chakrasystemet och
glädjepunkten. • Rena ditt energifält, din tanke, din aura mm.
2 sep 2016 . I grund och botten handlar det om hur vi influeras av energifälten runt omkring
oss, och hur vi påverkas av färger, former och material. Feng shui bygger i stor utsträckning
på läran om de fem elementen: trä, eld, jord, metall och vatten. Så här inreder du ditt hem med
feng shui i… 1. Reparera eller släng
25 nov 2017 . Att dessa energifält är balanserade är lika viktigt för ditt psykiska välmående
som balanserade organ är för din fysiska hälsa. . Meditationsexpert Deborah Quibell visar hur
du genom att styra din andning kan rena och berika dessa energifält, vilket gör att du känner
dig till freds med dig själv och världen.
Du får balans i både ditt energifält, som motsvarar din aura och utstrålning, samtidigt som du
uppnår en djup inre balans som inte kan förklaras med ord. Den ska helt enkelt upplevas!
Under en AuraTransformation™ blir andeenergin samlad och uppgraderad med de nya starka
indigo- och kristall-energierna och den blir.
22 nov 2014 . ”Salvia” också bra om du vill rena din aura och ditt energifält. Om du haft en
ansträngande dag med tråkigheter, människor som varit jobbiga eller mött andra jobbigheter så
du är trött och nere så är detta ett bra sätt. För en tänd ”salviabunt” och för den en bra bit
utanför din kropp, så långt du når (minst 30.
I denna guidade meditation ges du möjligheten att möta någon som du håller kär, levande eller
bortgången, djur, människa eller annat väsen./Innehållsbeskrivning från Elib. Add to media
list · Recommend this. Other titles by the author. 14. Previous. 207537. Cover. Rena ditt
energifältTemmes, Kia. Rena ditt energifält.
Rena ditt energifält från negativa och tröga energier. Genom denna korta guidade meditation
får du hjälp att höja din energi och rena negativa och tröga energier från ditt eget energifält och
aura.
En aurarening behöver man göra för att rena och rensa sin aura från smog och sådant man
dragit på sig från omgivning och andra människor. Man behöver få sin . Den healande
processen är då igång och jag arbetar med ditt energifält och ser vad som krävs för att komma
i balans ,lösa blockeringar m.m. Kristallhealing.
Kursen med Åsa Granskär stäcker sig över höst- och vårtermin med 5 träffar sammanlagt.
Höstens datum: 10 sept, 8 okt, 26 nov. Kursen är späckad med övningar för att väcka upp din
intuition, hålla din egen energi samt att rena ditt energifält. Dessutom får du uppgifter att göra
mellan träffarna. En härlig uppstart inför.
Den skyddar ditt energifält. Shungit är en unik sten då den innehåller nästan hela periodiska
systemet av grundämnen och även fullerener, en kolbaserad molekyl som har viktiga
medicinska egenskaper. Shungit sägs läka, hela, rena, vitalisera och balansera kroppen och
höja medvetandes energi inom oss, ökar auran.
ATTRAHERA ETT LIV SOM DU ÄLSKAR-GENOM DIN MENTALA KRAFT Varför är
vissa framgångsrika och andra inte? Är du trött på att inte få de resultat du vill HA? Leo Eid
har senaste 15 åren studerat framgångsrika människor och deras beteenden. Det finns
nyckelfaktorer som påverkar dina resultat medvetet och.
24 sep 2016 . Med rena auror kommer Reiki utövare mår bättre under en Reiki session och du
kan få bättre resultat. Kom ihåg att negativ energi gradvis utvecklas och växa inom ditt
energifält, vilket resulterar i dålig psykisk hälsa och ofta fysiskt. Personer med negativ energi,
ofta sluta med dåliga relationer och börjar ta.
Lär känna ditt eget energisystem och få enkla, effektiva redskap för att rena och balansera

kropp och energifält. Chakrorna är kroppens motorer och dina andliga redskap. Din aura visar
hur du använder dem. Varje chakra har sitt eget syfte – inre och högre - och är kopplat till
mentala och känslomässiga processer och.
Kenyoku: Torrbad, en metod för att rena ditt energifält. – Koki-ho: Använda din andning för
att hela. – Gyoshi-ho: Skicka Reiki med dina ögon. – Distanshealing med Reiki – Reiki II
symbolerna: Hur du ritar dem, aktiverar dem och använder dem. De olika användningssätten
gås igenom och deras innebörd förklaras.
Dessutom medverkar den till att förstärka genomslagskraften i din utstrålning och i ditt
energifält således att du inte behöver bekymra dig över större eller mindre motstånd från
omvärlden. Du får större livslust och låter dig inte styras av någon dold agenda som du inte
själv kan stå för. Dessutom blir det lättare för dig att.
Vill man använda en pendel som mätare av energifält kan man egentligen använda vilken
mindre tyngd som helst och ett snöre. . Se läs det Du kan, och ta in det - men välj sedan vad
Du tror på och vad som passar in i Ditt liv. . Håll gärna Dina pendlar rena, och hur det går till
kan Du läsa mer om på sidan om Kristaller.
25 dec 2016 . Här listar jag 6 stenar som hjälper dig att bli av med negativ som stagnerat i ditt
hem eller negativ energi som riktats mot dig. . denna oönskade energi av sig själv men går
man i den länge så för den ett allt större grepp om sinnet och påverkar hela ens energifält och
kan bli ganska svår att bli av med.
Känn vår närvaro i vindens viskning, i solens stråle på din kind, i lyckans fladdrande fjäril i
ditt bröst. Stanna upp i nuets varande och njut av dina andetag. Andas in vår närvaro i din
kropp och låt oss rena ditt inre från orenheter som befläckar din skapelse. I din iver att se, att
höra, att förstå, att betyda är du mottaglig för annat.
Öppnar ditt hjärta för kärleken som hjälper dig att finna din egen Källa. Denna session ger
djup personlig kontakt och vila som gör att din livsenergi frigörs, förnyas och uppdateras. Jag
arbetar i ditt energifält och på kroppen med hjälp av mina händer, rena eteriska oljor och
kristaller. Energibehandlingen sätter fart på.
Pris: 131 kr. Ljudbok, 2017. Laddas ned direkt. Köp boken Rena ditt energifält av Kia
Temmes (ISBN 9789177478676) hos Adlibris.se. Fri frakt.
29 okt 2016 . Det är dom energierna du behöver rena dig ifrån. Eller om du varit i ett gräl, våld
eller missbruk. Detta behöver ut ur ditt energifält. Och jag kommer va tydlig nu, för om du har
missbruk i din närhet, våld eller tunga energier och läser detta, så finns det en orsak. Just nu
har du nämligen kraften att ta hjälp.
21 Nov 2017 - 6 min - Uploaded by Kia TemmesRena ditt energifält från negativa och tröga
energier. Genom denna korta guidade .
27 maj 2010 . Vi fick se bilder av de energifält som omger våra kroppar, och även om inte
David själv kan se folks aura har han haft studenter med den förmågan. Historiska dokument
... Att både känna en kropps närvaro utan beröring, och att se auran runt en kropp-kan likaväl
var ren värme= energi. &amp;nbsp; Men.
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