Vet du att för att dina organ och vävnader ska fungera bra, så måste först ditt skelett och din ryggrad
”sitta på sin plats”.
Vet du att din hälsa och ditt åldrande helt och hållet är beroende av hur dina självreglerande
mekanismer nervsystemet och hormonella systemet fungerar.
Vet du att för att minska rynkor och upprätthålla ungdomlig hud , behöver du först korrigera skalle
och nacke, förbättra flödet av lymfa i ansiktet, stärka ansiktets bindväv och sedan själva huden.
Det låter jobbigt, men är en procedur som bara tar 3-4 minuter per gång och görs en gång per vecka.
Lika mycket tid behövs för att korrigera ryggraden, skelettet, hormon- och nervsystemet. Det låter
osannolikt och mystiskt men det är 100% sanning, och det bästa är att du själv kan göra det. Eller för
att uttrycka det mer exakt, så låter du bara kroppen göra jobbet.
Det är kroppen själv som vet vad den ska göra för att återgå till sitt ursprungliga tillstånd. Du
behöver bara lära dig att kommunicera med kroppen och komma i kontakt med dina olika organ och
system. För att klara detta får du hjälp av programmet Tibetansk självhealing som lär dig att göra det
med hjälp av animationer, bilder och musik. Du behöver inte ha kunskaper om anatomi och fysiologi,
kroppen kan själv och gör allt.
Effektiviteten av programmet är redan påvisad av deltagare i webinars” Tibetansk självhealing” och
användare av det digitala programmet både i Sverige och i andra länder, framför allt i USA. Nu har vi
bestämt att även göra en 2 dagars kurs med samma namn ” Tibetansk självhealing” och anledningen
är att vissa människor lär sig bättre och fortare i grupp. De som redan har det digitala programmet
är också välkomna till kursen med 1000 kr rabatt. Kursavgift 2800 kr. För de som redan har
programmet 1800kr. Tibetansk självhealing är ett konkret, praktiskt och omfattande program som
berör både ditt fysiska och psykiska tillstånd och som därigenom hjälper dig att uppnå de flesta av
dina mål i livet. Läs mer här https://aranovich.se/tibetansk-sjalvhealing/?lang=sv
Anmäl dig genom att skriva till mail@mr-ab.se De som ska gå kursen kan köpa programmet för
halva pris

