En bild från avslutsmiddagen på årets kursvecka på Öland

”Jag har under det senaste
året steg för steg fått till mig
förändringar som skapat en
unik healingprocess av bön,
energipendling, visualisering
och cellminnesmålning”
Här får du omdömen från några
av de första som lärt sig den plus en
översikt av kursprogrammet

”Jag kan varmt rekommendera
en kurs i CMP healing”
Jag har tidigare fått en behandling i CMP healing av
Bengt då han pendlade på mina besvär på avstånd.
Det hjälpte mig att bli fri från en massa rädslor och
fobier, vilket jag är väldigt tacksam för.
Nyligen var jag på en veckokurs i CMP healing på
Öland vilket resulterade i ett härligt lyckorus som
satt i en hel vecka efter att jag kommit hem.
Till en början kändes kursdagarna intensiva och jag
var väldigt trött, men efter några dagar började energin byggas upp igen och jag kom in i ett skönt flöde.
Pendlingen som redskap och bönen som mantra
kändes lätt och naturligt, och det gick oftast fort och
lätt att komma igenom processerna. Det som var svårast i början var min egen tillit. Då var det skönt att få
kontrollerat och bekräftat av Bengt, att allt var helat
och läkt. Efter hand kunde jag allt mer lita på min
egen förmåga och jag kände också att min intuition
började hjälpa mig genom processerna. Bengt fanns
också hela tiden tillhands med sitt helhjärtade stöd
och hjälp till oss kursdeltagare när det behövdes.
En kursdag passade jag på att be om ett vägledande samtal med Anita, vilket jag är glad för och som
jag kan rekommendera till alla deltagare. Anita har
bl.a mediala, konstnärliga och helande förmågor,
och hon utgör också en viktig del inom flera områden under kurserna. Jag letar efter de rätta orden
nu. Så här tror jag att jag bäst kan beskriva henne:
Det kosmiska ljuset som förenas
med den Öländska myllan
Med det menar jag att Anita skapar och håller
ordning i tillvaron både i stort och smått. Jag har
förstått att hennes målningar fyller ett högre syfte
med sina vackra färger, blommor och ibland väldigt
avancerade mönster. Jag tror inte vi kan förstå syftet fullt ut men det är höga energier som samverkar
och hjälper oss under processerna.
Anita en väldigt jordnära och varm person som
är lätt att samtala med. Genom vårt samtal fick
jag hjälp och klarhet i en del livsfrågor som jag har
tänkt länge på och som jag nu efteråt kan se och
förhoppningsvis hantera på ett nytt och bättre sätt.
Jag kände att Anita kunde hjälpa mig att se helheten och orsaken till mina problem men att hon
också kunde bekräfta vissa saker som jag tidigare
känt, vilket kändes skönt.
Om du som deltagare går och funderar över
något som bromsar eller tynger och om du har
möjlighet, rekommenderar jag ett vägledande
samtal med Anita.
När det gäller momentet att måla för att befästa ett positivt cellminne kände jag mig lite osäker
först. Jag har tidigare gått olika konstutbildningar,
varav några kurser i Vedic art, så jag visste inte riktigt först hur jag skulle ta mig an uppgiften.

Detta liknade ju inget av det jag gjort tidigare så
det uppstod lite kamp inombords innan jag helt
kunde hänge mig åt processen. I CMP ligger inte
fokus på att uppnå ett konstnärligt mästerverk även
om det känns välkommet om/när det sker. Det är
i stället bönen tillsammans med intentionen och
målandet som tillsammans befäster det positiva
cellminnet. Man ska lägga alla tankar och krav på
prestation åt sidan och släppa på kontrollen. Bara
be och hänge sig åt processen. Då fungerar det som
det ska och det känns fantastiskt.
Jag känner mig så tacksam för att jag fick möjlighet att gå den här kursen hos er, Bengt och Anita.
Ni är helt fantastiska båda två. Ni kompletterar
varandra på ett varmt, tryggt och kärleksfullt sätt
vilket också gensomsyrar allt som ni och kursinnehållet erbjuder kursdeltagarna. Tack vare er och
kursen känner jag att jag har kommit en bit på väg,
men jag är också medveten om att det finns oändligt mycket mer att arbeta på när det gäller min
hälsa och mitt välbefinnande. Det känns tryggt då
att veta att jag lärt mig olika sätt och verktyg för att
kunna bibehålla välmåendet hemma i vardagen.
Jag vill avslutningsvis beskriva metoden så här:
”Genom de unika processerna i CMP healing,
integreras våran kropp, själ och ande på ett säkert
sätt, som gör att läkning kan ske in till minsta
cellnivå och vidare ut i ett större perspektiv”.
Stort tack till Bengt och Anita för en härlig och
lärorik vecka! Kramar från
Katarina Winnerheim

”Överlag är min upplevelse som förstagångsdeltagare en mycket positiv upplevelse”
”De olika återkommande momenten i dagarna skapar den nödvändiga puls för att jag ska känna mig
säker öppen och trygg. Dessa tillstånd i sig bidrar
starkt till progressionen i processen.
Personligen känner jag en tillfredsställelse i bönetilltalet som anknyter till min kristna tro och skapar
i mig ett stort rum av guds -närvaro o helighet.
Faciliteterna är enkla men också en kvalitet som
jag uppskattar. Miljön hjälper till med fokus på de
andliga tingen. Tycker om måltidsgemenskapen och
samtalen med varandra. Detta skapar en lätthet i
umgänget med varandra.
Den inre resans struktur i form av uppgifter är
bra och den är konkret och lämnar inte deltagaren i
sticket utan strukturen följer upp de processer som
förekommer.
Bengt blir handledaren som vid behov ger stöd
och i övrigt en mycket viktig bekräftelseroll för oss
nybörjare.
Tyvärr satte jag mig inte ner vid Anitas bord för
att samtala denna gång men kommer garanterat
att söka den visheten hon bidrar med vid nästa
kurstillfälle.
Jag är glad över vad denna vecka bidragit med
främst en djup tacksamhet över livet men även den
nydanande tanken om städningen och över fortsättningen som blir mer och mer fokuserad på att
lösa upp hinder och blockeringar.
Att få vara ljus och kärlek för andra och givetvis
själv leva i detta tillstånd trygg säker och öppen.
Tack Bengt och Anita för givande dagar och önskar
er båda Guds rika välsignelse över er verksamhet.”
Bosse Aronsson

”Från att känna mig
långt under isen till
att flyga lätt över
marken, säger allt
om min kursvecka”
”Nu har jag fått en ännu bättre metod att använda
för att lära ut och hela och balansera både mig själv
och andra. Stort tack!”
Monika Forsman
Handledare i cellminnesmålning
och nu även CMP-healer

Nya CMP-healing
Senaste året har jag haft ett ständigt flöde
av information om metoden och hur den ska
utvecklas, särskilt under senvåren och sommaren, vilket resulterat i många förbättringar
och ett helt nytt kurssteg - CMP-4.
Vårt kursprogram är inriktat på att hela och läka
destruktiva cellminnen, felaktiga föreställningar
och övertygelser samt alla andra destruktiva
energier. Det här sker på både bredare och djupare
nivå för varje nytt kurssteg.

CMP-1 Grovstädning
Här helar och läker du energierna på en första
ytligare nivå oavsett om de bildats i det här livet
eller t.ex. i tidigare liv. Först negativa väsen som vill
hindra processerna, sedan destruktiva cellminnen
med mera generellt och därefter på relationerna
med närstående personer. Plus ett litet grundprogram biofrekvensterapi. Du avslutar med en
balansering av energisystemet utifrån olika
aspekter.
De olika processerna avslutas med en målning för
att förankra resultatet känslomässigt.

CMP-2 Djup städning utifrån viktiga
mänskliga egenskaper
Här lär du dig en healingprocess i åtta steg. Dels för
att fortsätt hela och läka de destruktiva energierna,
dels för att stänga negativa morfiska fält och ta bort
kvarvarande energier från dem och öppna upp ett
motsatt positivt morfiskt fält istället.
Du befäster det positiva som ett starkt cellminne
med en cellminnesmålning och avslutar med en
biofrekvensterapi för att läka de skador i kroppens
biofrekvenser som de destruktiva energierna
orsakat.

CMP-3 Djupare städning utifrån mentalt
jobbiga eller utvecklande saker
Här fortsätter du att jobba med samma healingprocess för att hela och läka alla destruktiva energier utifrån till exempel jobbiga saker, oönskade
egenskaper och beteenden negativa självbilder och
jobbiga känslor.
Du testar om det finns bakomliggande orsaker
till det jobbiga som är förträngda eller är låsta från
ett tidigare liv. Om så är helar och läker du dem i en
särskild städningsprocess.

CMP-4 Djupast städning utifrån
sjukdomar och kroppen
Här sker städningen i tre steg.

Steg 1
Först städar du dina själsbundna och kroppsbundna
energier utifrån ett kroppssystem i taget och sedan
helar och läker du obalanser mellan de kroppsbundna och de själsbundna energierna i respektive
kroppssystem.
- Hjärnan och nervsystemet
- Hjärt- och kärlsystemet
- Andningssystemet
- Mag- och tarmkanalen
- Matsmältningskörtlarna
- Lymfsystemet
- Immunförsvaret
- Hormonsystemet
- Njurar och urinvägar
- Rörelseapparaten
- Sinnesorganen
- Hud, hår och naglar
- Könsorgan och fortplantning
För att förankra arbetet på känslans nivå avslutar du
med en målarprocess.

Steg 2
Här identifierar du utifrån vilka sjukdomar, krämpor
och symptom du ska städa bort de destruktiva energierna. Därefter gör du healingprocessen på samma
sätt som i CMP-3.

Steg 3
Här städar du bort destruktiva energier utifrån sjukdomen på en ännu djupare nivå och sedan
utifrån de organ eller kroppsdelar som är kopplade
till sjukdomen.
Efter detta helar och läker du obalanser mellan
de kroppsbundna och de själsbundna energierna i
de aktuella organen/kroppsdelarna och gör biofrekvensterapier på dem.
För att förankra arbetet på känslans nivå avslutar
du med en målarprocess.

Avslutningsvis
Här får du processer för att eliminera skadliga virus
och mikroorganismer samt för att lindra smärtor.

Några sätt att dra nytta
av nya CMP-healing
Kom till våra ordinarie kurser
14-15 september och 26-27 oktober
för att vara med i gemenskapen.
Kom och lär dig under en tvådagars intensivutbildning hemma
hos oss i Risinge på södra Öland. Vi kan ta emot två personer i taget,
men om du vill kan du komma själv. Du bor i en fräsch minilägenhet
i förlängningen av vårt garage.Hör av dig så får vi boka två dagar
som passar både dig/din kompis och oss, oavsett om
det är vardagar eller lördag/söndag.
Du kan också plocka russinen ur kakan
genom att boka en behandling av mig
kring något som belastar dig mentalt.
Den sker på distans.
Hör av dig om du vill veta mer, till exempel om priserna.
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