Til dig med spirituelle tilgange til livet

Vi lever og er på jorden i dette liv. Og vi skal leve livet her, med
de læringer det fører med sig.
Jeg har ofte klienter med spirituel tilgang til livet på briksen.
Fælles for mange spirituelle er, at I besidder en sensitivitet overfor energier i og omkring jer. Det gør jer
særligt modtagelige for Kropsterapi og Reikihealings virkninger, som forløsende og fri -sættende redskaber
til krop, sind og sjæl.
Den kropslige tilgang gør, at du kommer ned i kroppen og finder ind til dybereliggende hændelser og aftryk,
hvad enten det er hændelser i nutidigt såvel som i tidligere liv.
Der sker ofte forløsninger og healinger på flere planer.
Min tilgang til arbejdet er, at skabe rum for og til at acceptere og anerkende dig selv med alle de aspekter
det er, at være spirituel i den verden vi lever i.
Sensitiviteten er den gave du har fået, der gør at du sanser verden omkring dig.
Gaven er, som det allervigtigste, vejen ind til dit inderste, din kerne, din sjæls dybde, til det som er
sandheden for dig her og nu. Velvidende at sandheder har det med at forandres og udvikles jo klogere vi
bliver af de læringer, healinger og erfaringer vi gennemgår i livet.
Og tak for det……!
Nogle kæmper med sensitiviteten. Kunsten er at finde dine grænser, og at være opmærksom på, hvor
grænserne er mulige at bevæge til dit bedste og hvor de skal indskrænkes, for at du kan passe på dig selv.

Hører du til gruppen af spirituelle, for hvem det kan være hårdt indimellem, skal du være så
velkommen til kaste dig ud i et forløb med Kropsterapi og Reikihealing.
Dette kan være vejen til at få bedre fodfæste og bedre balance mellem din ”almindelige” og din
spirituelle verden.
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe på 25671144
eller bestil din første tid på www.trinepedersen.onlinebooq.dk
Jeg ser frem til at høre fra dig.
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