
Celle healing er en åndelig medicin for kroppen, som bringer syge og negative celler i 
balance. Celle healing bringer din krop i en højere bevidsthed, som kan bruges til en stor 
personlig udvikling i fremtiden. Denne form for celle healing, jeg udøvere har udelukkende 
til formål at gå på celleplan. Hvor de chokeret, negative, traumatiseret og frosne celler 
befinder sig. Celle healing kan forløse, og rense de celler. Når jeg påbegynder 
cellehealingen, åbner jeg auraen, sjælen, de 9 chakraer og kroppen med shamanske 
oliere, celle healings olier, chakraer oliere og egyptiske oliere. Egyptiske oliere forbinder 
sig med tidligere liv under celle healingen. Hvor der kan ligge, en del karmisk (Noget man 
har oplevet i tidligere liv, som sjælen tager med i en ny krop) hændelser. Når cellerne 
bliver åbnet under celle healingen, vil der dukke billeder op af de traumatiseret hændelser, 
så der vil blive en forståelse af hvad der er blevet renset ud af kroppen, sindet og sjælen. 
Der hvor celle healingen har renset ud, vil der blevet fyldt op med universet lys fra et 
guddommeligt plan. Derefter bliver der lagt beskyttelse, og kroppen lukkes igen med 
oliere. Du er hjertelige velkommen til at kontakte mig, for at hører nærmere om celle 
healing på celleplan. Clairvoyance bruger jeg til, at hjælpe klienter med at komme ned i det 
som de ikke selv er beviste om længere. Som har lagt sig ned i underbevidstheden. Da de 
oplevede traumatiske ting i deres liv, som de ikke var i stand til at bearbejde eller forstå 
eller agere i. Er systemet i kroppen så smart indrettet at det ligger sig der ned i 
underbevidstheden og laver ballade, uro og frustrationer som kan udmunde sig i følelsen 
af sorg, ensomhed, ulykkelighed, vrede og smerte i den fysiske krop. Dette kalder jeg 
medicinsk clairvoyance da det ikke indeholder så meget om fremtiden, men om det vi har 
oplevet i fortiden. Ved at arbejde med dette med hjælp af clairvoyance, vil du opnå succes 
i en højere frekvens. Så som i personlig udvikling, parforhold, familie, venner, kollegaer og 
arbejdsmæssig. Bliver bedre til at løse opgaver og konflikter på alle plan. Clairvoyance 
bruger jeg også til konsulenthjælp, coaching, virksomhedsrådgivning, 
virksomhedsoversigt, hjælp til langtidssigtet planlægning, ansættelse af ledelse og 
personale. Og som vil skabe bedst værdi i dit liv efterfølgende. Celle healing kan forløse 
negative følelser, give dig energi, ro og fred.  
 


