Information till andligt intresserade
och högkänsliga människor
Jag har under ungefär ett år fått till mig
information från kunniga andeväsen som
omvandlat metoden cellminnesmålning
till CMP-healing.
Information som jag först verifierat
genom frågor till dessa andeväsen
och svar i min pendel, sedan genom att
själv tillämpa kunskaperna och erfara
effekterna.
De säger att jag fått till mig de här
kunskaperna för att hjälpa människor
som intresserar sig för andlig utveckling,
oavsett om det nyligen vaknat eller om
de ägnat många år åt sin andlighet.
Dessa människor är i stort behov av att städa sina
energisystem på djupet. Att eliminera det destruktiva och negativa i sina cellminnen och övriga energier
som de samlat på sig under detta och tidigare liv
eller ärvt från sina förfäder. Orsaken är att andlig
utveckling gör människorna mer känsliga för det de
utsätts för i livet. Det blir särskilt uppenbart om vi
tänker på hur högkänsliga personer har det.
Genom en grovstädning och efterföljande
djupgående healingprocesser kan du leva med din
ökande känslighet utan att fara illa av den. Genom
städningen ger du plats för att bättre ta hand om
det nya du möter i livet.
Men du vinner så mycket mer
I takt med att allt gammalt bagage försvinner mår
du allt bättre, först mentalt och efterhand även
fysiskt.
Du utvecklar dina egenskaper och beteenden
mot allt positivare medmänsklighet.
Du omvandlar din självbild och dina känsloreaktioner i en riktning som stärker ditt självförtroende och självkänsla.
Det här leder till starkare och pålitligare intuition,
bättre relationer och ett ökat hopp inför fortsättningen av ditt liv. Och framför allt växer dina möjligheter att odla ditt andliga intresse.
Din stab av andliga väsen väntar på att få hjälpa
dig under grovstädningen och efterföljande healingprocesser.
Vi ger dig detaljerade instruktioner för hur du ska
göra. Dina verktyg är väl formulerade böner om hjälp
att hela och läka, plus en pendel som indikerar när

processen är klar men också för att testa resultaten.
Pensel och färg behöver du också.
Och det är hel del du måste ta itu med.
Ett exempel:
Om du ofta är rädd har du väsen i ditt energifält
som vill vidmakthålla eller öka dina rädslor. Du ska
tvinga fram dem så du kan hela och läka dem till ljus
och kärlek. Men du ska också hela och läka orsakerna
till att du drar till dig alternativt bildar väsen som
ökar dina rädslor, d.v.s. dra upp det onda med roten.
Därefter är det dags att hela och läka dels det
som orsakar att du blir rädd, dels det som hindrar
dig att vara trygg.
Nu ska du jobba med morfiska fält eller kollektiva energier som påverkar oss, på gott och ont. Har
du din dörr öppen till det morfiska fältet för rädda
människor, blir din rädsla etter värre. Du ska stänga
den dörren, hela och läka alla kvarvarande energier
från fältet i ditt energisystem och därefter öppna
dörren till det morfiska fältet för trygga människor.
I nästa steg befäster du ”jag är trygg” som
ett starkt cellminne med en cellminnesmålning
inspirerad av ett mantra som du upprepar under
hela skapandeprocessen.
Avslutningsvis helar och läker du de biofrekvenser
i kroppen som skadats av dina rädslor. Det gör du
på ett liknande sätt som med rädslorna, med bön,
pendling och måleri.
Nöjer du dig med en grovstädning och djupgående
healingprocesser på ett par riktigt jobbiga saker
(t.ex. händelser eller relationer) kan en behandling på
distans räcka.
Men vill du städa ordentligt är det bättre (mer
ekonomiskt) att du lär dig metoden på kurs eller på
distans. Då städar du både under kurserna och när du
kommer hem.
Fördelen är att du då kan hjälpa dina nära
och kära att göra samma sak. Vill du hjälpa fler
och ta betalt måste du vidareutbilda dig till
CMP-healer.
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