
Men nu kommer jag ut med alldeles nya möjligheter, som
handlar om att jobba med energetiska bildkopior av inre
organ, kroppsdelar och även bilder från när du var ung, glada
händelser m.m. Detta är helt nya möjligheter som kanske kan
verka lite mystiska, men de är helt i överensstämmelse med
kvantfysikens lagar, och det är dessa som förbättrar hälsan
och möjligheterna i livet. 

Det som är viktigast är att lära sig att komma i resonans, eller
synkroniseras, med de energetiska bildkopiorna. Resonans är
överhuvudtaget nyckeln till framgång i livet. 
Denna korta kurs består av praktiska övningar som är väldig
lätt att utföra och som omfattar 3 stycken två-timmars
webinarer . 

   
Det finns ett viktigt sätt att styra sin hälsa på. Och det sättet är
att skapa kontakt med det undermedvetna, precis där ligger
enorma möjligheter. Tyvärr utnyttjas inte dessa möjligheter av
det stora flertalet människor. I våra program Tibetansk Healing
och Hälsoskolan kan vem som helst lära sig hur man med lätthet
skapar denna viktiga kontakt. 

PÅ KVANTNIVÅ

HEALING  

            
   

AV BORIS ARANOVICH

PRAKTISKA WEBINARER   

 
   Kursen är specialgjord för dig som inte har fastnat i schabloner
och stereotyper och kan se på dig själv och omgivningen med
vidare ögon, inte bara via materialistiska filter. 



                 Webinar 1
            

        1.Vad är en energetisk bildkopia?

               
            

      2.   Använd bilder för att skapa 
                energetiska    kopior

Go to reallygreatsite.com for moreDistanshealing

  
  3. Praktiskt arbete med energetiska 
        bildkopior av olika organ

VISIT US T 123 ANYWHERE ST. ,  ANY CITY

  
  4.  Distanshealing



               
            

      2. Praktiskt arbete med bilder från 
              din ungdom, i olika åldrar

                Webinar 2
            

 1. Praktiskt arbete med energetiska                             
bildkopior av olika kroppssystem                     

Go to reallygreatsite.com for moreDistanshealing

  
  3. Praktiskt arbete med energetiska 
        bildkopior av glädje

VISIT US T 123 ANYWHERE ST. ,  ANY CITY

  
  4.  Distanshealing



                Webinar 3 
            

 1. Praktiskt arbete med energetiska 
    bildkopior av djur, föremål, växter
                     

               
            

      2. Praktiskt arbete med energetiska 
     bildkopior av olika livsomständigheter 

Go to reallygreatsite.com for moreDistanshealing

  
  3. Praktiskt arbete med energetiska 
        bildkopior av ditt mål i livet

VISIT US T 123 ANYWHERE ST. ,  ANY CITY

  Webinar 1   18 okt kl. 19-21
  Webinar 2    21 okt kl.19-21
   Webinar 3   25 okt  kl.19-21
 Kostnad  1700:- I priset ingår 3 handböcker
 och  inspelning av alla webinarer
 Vid betalning före 01 sept betalar du 1400 kr




