
BIOENERGI -HEALING ÖPPNAR UPP
DINA  INRE KRAFTER!

ENERGI SOM SKAPAS AV CELLERNA
Den energi som skapas av cellerna via
metabolismen  brukar inte räcka till för att
driva fysiologiska och mentala processer
särskilt vid stigande ålder. Det är därför olika
krämpor och sjukdomar och även psykiska
besvär kan utvecklas

                 PRANA  ELLER CHI ENERGI 
Men det finns en annan slags energi som kan
kompensera bristen på cellenergi och den energin
kallas för prana eller Chi och har använts många
tusen år inom den  österländska medicinen. Och vi
kan också använda denna energi för att göra oss
mycket friskare .

          HISTORIEN BAKOM KURSEN
För flera år sedan skapade jag en  kurs
Bioenergi -healing som baseras på
österländska metoder från Tao healing ,
Tibetansk healing, Qigong etc. som jag 
 bearbetade  och anpassade  till moderna
människor. Den var denna  kurs som jag  med
stor framgång undervisade på Axelsons
Gymnastiska Institut mellan  1992 - 2016 både i
Sverige och  i många andra  länder.

                UTVECKLING AV KURSEN
Sedan dess har jag vidareutvecklat kursen och
förenklat den,  och nu, i dess online- version  har
jag fokuserat på de  bästa och enklaste
möjligheterna  som passar  var och en. I
webinarerna kommer du att både få  lära dig att 
 heala dig själv och andra ,och i själva
inlärningsprocessen så får du också en enormt
stark behandling. Här är innehållet i webinarerna:

    PRAKTISKT  WEBINAR 1 -27 SEPT KL.19

Teori, 30 minuter  

1.Tre olika sätt att skapa energi i  olika organ och
kroppsdelar 
2. Vilka positiva förändringar som sker i kroppen när du
skapar   energi 

Praktik, 1 timme, 30 minuter   .
 
1.  Du får lära dig  att  öka strålning av energi  i dina händer
för att kunna använda händerna som energetiska verktyg  
2. Du får  lära dig  att  öka strålningen  av energin i ditt
solar plexus för att bibehålla  energi under dagen och inte
bli trött  
3. Du får  lära dig  att  öka strålningen  av energi  i Hara
område ( zonen under navel) för att öka produktionen av
goda bakterier och stärka immunförsvar.  
4. Du får  lära dig  att  öka strålningen  av energi  i
bakhuvudet för att förstärka  förbindelse mellan hjärnan
och alla inre organ

EN PRAKTISK KURS BESTÅENDE  AV 5 WEBINARER, SOM LÄR DIG
ATT BEHANDLA BÅDE DIG SJÄLV OCH ANDRA

            
   



            PRAKTISKT WEBINAR 2 - 30 SEPT KL.19

Teori,  30 minuter 
  
1. Hur du  kan upptäcka dåliga funktioner i inre organ 
2. Hur du med hjälp av extra energi   kan  förbättra
cirkulationen  i hjärnan.
 3. Hur du kan skapa  energetisk balans i kroppen och
på det sättet kan  bromsa åldrande    

Praktik , 1timme 30 minuter 
 
1. Vi tar redo på vilka organ i kroppen  som har sämre
funktioner och behandla sedan dessa organ  
2. Vi ökar energiflöde och fördelar energin i  ryggraden
vilket  hjälper dig att återställa  ryggradskotornas
placering 
3. Vi ökar energin  i hjärnan Vi fyller  på energi i
benmärgen

                    PRAKTISKT  WEBINAR 3  - 04 OKT  KL.19
 
Teori, 30 minuter : 
 
1. Hur du kan  fylla dina inre organ och kroppsdelar
med energi 
2. Hur du ska upptäcka och förbättra kommunikation
mellan inre organ och kroppsdelar

Praktik, 1 timme 30 minuter :  

Vi  fyller  lever och njurar med energi och  sätter på så 
 sätt  igång kroppens  rensnings process –vilket är 
 avgörande för hälsan. Vi  fyller sedan  andra organ och
kroppsdelar med energi vilket startar deras
läkningsprocesser . Vi kommer också  jobba med
lederna och på ett naturlig sätt  förbättra deras
funktioner

 PRAKTISKT WEBINAR 4 - 07 OKT KL.19 

Teori,  30  minuter 

1 Hur du kan  arbeta  på distans och överföra  energi
och information till andra. 
2. Hur du kan   överföra  energi och information till en
grupp av människor. 
3. Energetiskt  arbete med en bild  av en person  .
4. Hur du kan hjälpa  djur med denna healingmetod. 

Praktik ,1 timme 30 minuter  

Du kommer att få  jobba  med att skicka healing via
en bild på  olika organ, hormonsystemet och
nervsystemet för att skapa balans i dessa . Under
vecka efter webinaret   kommer du  att få  träna på att  
arbeta på distans  på  nära och kära.

VISIT US AT 123 ANYWHERE ST. ,  ANY CITY

Go to reallygreatsite.com for more.

VISIT US T 123 ANYWHERE ST. ,  ANY CITY



          PRAKTISKT WEBINAR 5 - 11 OKT KL.19
  
 Teori, 05 timme  

1.Hur du överför energi och information till vatten,
oljor och föremål. 
2.Unika möjligheter att jobba men skönhet, ge                  
energi till ansiktsmuskler och huden samt 
 korrigera en skalle  – orsaker till rynkor
    
Praktik, 1 timme 30 minuter  

Du  kommer att få träna föra över   information till
vatten för att sedan överföra hälsosam information
till kroppen.   Du lär dig  att fylla ansiktsmuskler
och huden med energi . Du kommer att får
korrigera skallen  med energi. Båda åtgärder 
 minskar  rynkor nästan omedelbart . Du  jämför
ansikten före och efter  behandling. 

KURSLEDARE BORIS ARANOVICH

Om Boris läs mer här  https://aranovich.se/?lang=sv 

Vi kan få hälsoproblem och sjukdomar när kroppens
energi minskar, då energibristen gör att kroppen inte
klarar av att stå emot olika livspåfrestningar. Om du kan
regelbundet kompenserar brist på energi i kroppen
genom att lära dig bioenergi-tekniker,
så har du ett otroligt starkt livsverktyg som hjälper dig att:

1.       Regelbundet stärka ditt immunförsvar
2.       Regelbundet rätta till ryggraden
3.       Undvika trötthet
4.       Stärka matsmältningsprocessen 
5.       Förbättra alla funktioner i kroppen
6.       Förbättra ditt psyko-emotionellt tillstånd  
7.       Korrigera din aura och energetiska centrum

                       INFORMATION 
 Kostnad : 2700 kr. 
Obs : betala innan 01 sept  och få  specialpriset 2300  kr 
 I priset ingår 5 handböcker ( till varje webinar en
handbok)  kostnadsfritt e boken " Bioenergiterapi" av
Boris Aranovich samt alla inspelade webinarer




