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Energi som Medicin Trine Lund Kjær Hent PDF Energi som Medicin er en håndbog for alle, der gerne vil
kunne hjælpe sig selv eller andre i dagligdagen, ved at skabe balance i kroppens energier og dermed styrke

kroppens selvhelbredende evne.
Stryg meridianerne

Massér ømme NL punkter
Indkod affirmationer

Håndbogen tiltænkt to målgrupper:
I den første målgruppe, er den tænkt som arbejdsbog til mennesker, hvis intuition er begyndt at røre på sig i
arbejdet med healing og behandling. Bogen vil her være et helt grundlæggende fundament med yderst simple
illustrationer og beskrivelser af kroppens energibaner, NL-punkter samt tilknyttede organer og følelser. Her
kan du slå hovedvejene op til en given sygdomsproblematik og derefter lade din intuition arbejde herudfra.
Den anden målgruppe er mennesker, der selv har lyst til at arbejde med balancering af deres energisystem. De
vil meget let kunne se, hvordan simple strygninger af meridianbanerne skal foretages og derved opretholde
energiflowet i egen organisme. En guide til, hvordan man på få minutter kan styrke energien i kroppens

meridianer.
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