
2 timers 

hjerteafbalancering 

session 

Og aurajustering 

(evt 1 ud af 2 mhp at opnå en ny aura 

kaldet en Energiopdatering. Google det 

evt). 

Forestil dig, at jeg har pakket dig godt ind i 

varme tæpper din ryg er støttet godt op 

mens jeg sidder for enden af dine fødder 

og holder blidt men godt fast om dine 

ankler, med mine hænder. 

Den næste halvanden time forkæles du 

med healende varme som strømmer og pulserer dejligt fra mine hænder ind i hele din krop. 

Undervejs taler jeg blidt til dig om alt det som jeg intuitivt fornemmer tynger dig lige nu, alt imens 

det slipper fra hele din bevidsthed og aura når jeg sætter ord på det. 

Jeg fremsiger også et utal af alkymistiske remser mhp at sætte en Hjertebalancering i gang hos dig. 

Alt imens jeg også påkalder 

Den gyldne tids energi - vores Gyldne Moder. 

Vores Moder Jords indre zenit, Moder Mawu, 

Moder Gaia og Moder Yggdrassil.  

Vores alle smukke stærke mødre, som vil gøre alt for at støtte op om dig min kære medsøster 

(broder)  - via en Hjertebalancering session. 

♡ 

Fordi du har deltaget på 12 dages forløbet, Gudindeadventsforløbe, har fået en session hos mig eller 

er medlem i Klub V.I.P. HjerteKriger har du ekstraordinært muligheden for at komme under mine 

healende hænder. 

På min nye briks i Fredericia om tirsdagen. (måske også i Assens evt tir-torsdag, spørg) eller i Kbh 

torsdag den 30 marts. 



Via en hjerteafbalancering afbalanceres, heales samt renses din 

Fortid, nutid og fremtid 

Dit feminine og maskuline jeg 

Dine nervesystemer. 

Hormonsystemer. 

Dit følelsesmæssig jeg, kropslige jeg samt dit åndspotentiale (højere selv) således de slutter 
fred og samarbejder. 

Derved stritter du og hele dit indre ikke i alle retninger. 

Dine chakraer og din aura balanceres, renses og styrkes. 

♡ 

Prisen for denne 1 1/2 times session inkl varme tæpper puttet godt om dig, snacks, the og 
hygge med levende lys er lige nu 3.499kr .  

En aurajustering og opgradering af HELE  dit system (og chakraer) så du sættes fri og helt op i 
4 dimension varer 2 timer og den kan du vælge for 4.499kr 

Du får også et sæt cder med hjem og en optagelse af det essentielle fra sessionen. 

♡ 

Denne mulighed eksisterer ikke så længe. 

Bl.a. fordi dating singleforløbet starter op den 23 april. 

Men den er der lige nu fordi jeg kan se og mærke at mange mangler  og fokus.  

Overblik og indre ro.  

Klarhed på deres udfordringer mhp frigørelse heraf. 

Samt trænger til at få sluppet de indre ubevidste fastholdelsesmekanismer OG 

At komme mere i et med kroppen og dens behov. 

Så livet efterfølgende er mere let, frit og ubesværet. 

♡ 



Efter sessionen  

Vil du opleve at din anspændthed forsvinder, trætheden og fastholdelsen. Den erstattes af ro, 
mere glæde, veltilpashed og følelsen af at være mere fri. 

Der vil være langt mindre modstand (hvis nogen) og langt færre (hvis nogen) følelsesmæssige 
udsving. Færre fysiske udfordringer, styrket søvn, mere energi. 

Dit overblik vil være styrket OG har vi tid vil du blive forenet med dit fremtids jeg og opnå en 
indre vished og kæmpe ro, styrke og klarhed som du har med dig mange måneder fremefter. 

Du vil samtidig meget bedre kunne mærke din krop og dens behov. 

Den du virkelig er i dit smukke hjerte, vil også blomstre mere frem - såvel 
som din evne til at sige fra og sætte grænser. 

Du opnår også en markant øget indre frihed til ”bare at være dig” – en mere 
ubesværet tilgang til ting og dig selv. Mere frigjort fra dine følelser så du kan 
være DIG  

♡ 

Jeg er lige her kære medsøster, hvis du ønsker en sådan session ♥ 

Ring til mig i dagtimerne (10-18) på 22 41 11 55 hvis du og dit fine sårbare jeg længdes efter 
dette eller hvis du har nogen spørgsmål. 

Ps. 

Du betaler på selve dagen og har du brug for det, kan du betale 2/3 af beløbet på selve dagen 
og den sidste 1/3 senest 30 dage efter ♡ 

  

 


