Stressz depresszió stb..
Mind mind negatív érzelmek melyek
folytogatnak

Mit lehet tenni!??
Sok mindent:
Tudnod kell, hogy a belső feszültség
aminek én hívom, megoldatlan
érzelmek.
Elsődlegesen Te okozod magadnak.
Mert olyan a felfogásod, amiben
felnevelődtél, hogy bizonyos dolgokat
negatív történésként könyvelsz el.
Elutasítod, harcolsz ellene minden
porcikád tiltakozik a jelenléte miatt.
Mik lehetnek ezek?!
Minden ami felborítja megszokott
mindennapjaidat. Miért!? Mert
változást hoz, valami újat. És ez az
amitől hidegrázást kapsz.

Lehet még nem gondoltál bele de így
van.
Nagyon félsz a változástól. Ezáltal
minden feladatot, amit az élet ad
neked, stresszként élsz meg mert
képtelen vagy elfogadni, hogy egy
folyamatos változásban élünk.
Igen, feladat, tanulás, ami által
magasabb lelki- szellemi és tudati
szintre emelkedsz ha elfogadod és
megéled. Ezáltal részévé maradsz a
mindenkori JELENNEK lehetsz akár
száz éves is. Tehát add fel a múlt
utáni vágyakozást mert ott ragadsz
és nem találod helyedet a jelenben.
Egyre több érzelmi válságot élsz át
mert már elszakadtál a világod
folyásától. De vissza lehet fordítani!!

Energiastresszoldással!!
Amivel a jelenlegi most benned lévő
belső feszültségek (stresszek)
feloldódnak.
De ez még csak egy ideiglenes
javulást eredményez. Magadnak is el
kell indulni azon az úton amit a
stresszoldások utáni könyebbülés
okoz. A stresszoldások után valóban
jól érzed megad. Ki kell használni ezt
a javulást és másképp nézni a
világra. Másképp cselekedni, mert
most még könnyű lesz. Köszönni a
régi haragosnak kedvesen.
Hatalmas lendületet kapsz ha
megteszed. Rájössz nem lettél
kisebb, sőt egyre jobban érzed
magadat napról napra.

Magadat kezded szeretni ezáltal.
Nem kell ide Isten ha nem akarod.
De nagyobb hatalmat mint a
szeretet nem ismerek ezen a
világon. Hisz ennek az energiájával
gyógyítunk ( vagyis csak a kezemet
teszem oda) és oldjuk fel akár
távolról is a negatív lerakódott
energiákat.
Ha nagyon régi már a lerakódás,
ráadásul már fizikai tünete is van
akkor bizony több ideig tart a
gyógyulás. Több hét vagy hónapba is
beletelik.
De ha közben már te is elindultál
belülről rendbetenni magadat, akkor
már meg tudod gyógyítani önmagad!

Adj esélyt magadnak!
Érezd magad napról napra jobban
Kezd el próbáld ki vagy kérj pár kezelést! Meg fogod látni érezni mennyivel jobb
felszabadultan élni. Mindenki másképp találja meg azt ami előrébb viszi.
Ehhez viszont nagy segítség a régi feloldatlan érzelmek eltávolítása. Egy egy
stresszoldásnál sokan számolnak be arról, hogy mázsás köveket éreztek
legördülni a melkasukról. Más testrészük szintén megkönnyebbült.
Minden új jelentkezőnek szoktam adni egy ingyenes kezelést. Ekkor érezheti mit
jelent mázsás nehezékektől megszabadulni.
Szeretnéd tudni hol tartasz az egészségeddel? Ingyenes felmérés
Az ingyenes távkezelés nem zárja ki eggyáltalán a személyes kezelést!

Aki gyógyulni szeretne itt jelentkezehet
Személyes kezelésre való jelentkezés
Személyes kezelés is kezdődhet távkezeléssel.

ELŐZD MEG A NAGYOBB BAJT STRESSZOLDÁSOKKAL

