READING MED DE NYE ENERGIENE (DNE)
Til daglig jobber jeg som sykepleier og akupunktør. Jeg har gjennom en 10 års periode også utdannet
meg som en terapeut i DNE, som har vekket til live mine intuitive evner. Første kurset jeg gikk på i
DNE var basisbehandlingen i 2007, som også var det første kurset Bente Kristine Hagene hadde
(hovedlærer) - dette repeterte jeg i august 2017. DNE behandlingene er kanalisert ned fra Iliuka og
utviklet videre av Bente gjennom flere år. I 2007 var det samme året som jeg også starter på min
bachelorutdanning i akupunkur.
Jeg oppdaget at når jeg kombinerer akupunktur og DNE blir behandlingen min enda mer helhetlig og
riktig for meg og mine klienter. Etter kurs hos Bente Kristine Hagene med "Fjernhealingen i DNE" i
2016 utviklet behandlingen seg til å bli en "reading" i tillegg for meg.
En reading snakker sjelens språk. Under readingen får jeg opp beskjeder i form av bilder, metaforer,
en sang kan også blande seg inn, alt blir som små filmsnutter. Jeg bruker alle mine sanser og dette
gir til slutt et klarsyn. Det tredje øyet er koblet sammen med hjerte. Beskjeder fra gode hjelpere,
kraftdyr og forfedre kan også komme til meg. Det blir til en vakker fortelling om ditt "livstema"
akkurat nå, med energi frekvensen som er i DNE.
Readingen kan du få enten ved behandlig i min klinikk, eller som en fjernbehandling. Behandlingen
består av gitte punkter satt i et system, som er meridianer på baksiden og forsiden av kroppen. DNE
mener, som i kinesisk medisink filosofi, at kroppen vår er uadskillelig fra vår sjel og ånd. I tradisjonell
kinesisk medisin omtales disse som våre tre skatter som må næres hele livet, som er vår sjel, essens
og livskraft.
"DNE er en eldgammel visdom tilpasset den frekvenshevingen som jorden og universet er i nå - i
disse tider. Det er en universell kjærlighetsenergi, som både harmoniserer og styrker. Den kan
brukes forebyggende og behandlende, både til egen hjelp og andres" ref. Bente Kristine Hagene.
Readingen er en sjel til sjel kommunikasjon, og kan hjelpe deg med å få svar på spørsmål du har i
livet ditt nå, utfordringer du står i, og prosesser du er i. Gamle blokkeringer og mønstre kan hindre
oss å leve i pakt med planen for vårt liv. En reading kan hjelpe deg videre på den spennede reisen i
ditt liv, til å se i klarhet.
Jeg ber om tydelige og nyttige beskjeder som kanaliseres ned, og når intensjonen er god og DNE gis
ut i fra hjerte vil du alltid få en meningsfull reading. Målet er å oppleve harmoni og glede, og være
tilstede i ditt eget hjerte. Mange glemmer hvor unike vi mennesker er, og at alle har en guddommelig
tilknytning og kilde som man kan koble seg på. Denne kunnskapen har mange glemt i vår tid, men for
å få kontakt må man være stille og lytte innover. Kanskje en reading med DNE kan gi deg en av
nøklene inn til ditt hjerte?
Ta kontakt for reading med DNE - tlf 93 43 94 31.
Readingen koster kr 750,-.
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