
 

 

                                                       Livets resurser  

                                                      Praktiska webinarer av Boris Aranovich 

 

Varje människa har förmågan att kunna styra sina tankar, känslor och även styra livet i den riktning 

man önskar - både vad gäller yrke, relationer, händelser m.m. Med andra ord, vi föds  som skapare av 

våra liv. Men det är inte många som använder sina medfödda egenskaper, istället väljer man att ta 

de lättaste vägarna via stereotyper och schabloner. En sådan inställning till livet leder ofta till olika 

problem, även hälsoproblem. Den standardiserade uppfattningen om att människan endast är en 

fysisk kropp begränsar människor jättemycket och hindrar nya möjligheter att uppstå. Vi måste 

komma ihåg att människan framför allt är en energetisk- och informationsvarelse och att man finner 

lösningen på många problem, inklusive hälsan, genom att arbeta med just dessa strukturer. Professor 

Albert Szent-Gyorgyi, Nobelpristagare 1937, sa: ” Att behandla människan utan ett energetiskt 

koncept – det är en meningslös behandling” 

Alla våra organ, system och vävnader kräver energi för att fungera. Våra olika undermedvetna 

program, som styr våra liv, är också energi. Alla våra mål och drömmar likaså. Genom att öka och 

korrigera energin på alla plan kan vi göra en annorlunda behandling på en högre nivå jämfört med en 

behandling på den fysiska kroppen. Precis detta får du lära dig på de praktiska seminarierna ”Livets 

resurser”.  

Ur innehållet:  

1. Lär dig att skapa energi i olika organ, vävnader och system. Praktiska övningar 

2. Lär dig att skapa energetiska fantomer av negativa program såsom rädsla, oro, bekymmer, 

dålig självkänsla m.m. för att eliminera dessa negativa program. Praktiska övningar. 

3. Lär dig att skapa energetiska fantomer av positiva program såsom kärlek till dig själv och 

andra, ett bättre självförtroende, harmoni, självsäkerhet m.m. och implantera dessa nya 

positiva program i det undermedvetna. Praktiska övningar 

4. Lär dig att komma i kontakt med cellminnen från olika åldrar och överföra information till 

kroppen genom fantomer, vatten och oljor. 

5. För att effektivisera och förkorta arbetet får du lära dig att använda ett 2-minuters program 

via datorn eller telefonen. 

Webinar 1  den 5/12 kl.18-21.30 

Webinar  2  den 6/12  kl. 18-21.30 

 

Kostnad: 990 kr inkl moms.  I kostnaden ingår inspelade webinarer och 2 program för 

självarbete. 

Medlemmar i Club100+ kan använda kod för 10% rabatt. 


