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Healingen fungerer på den måde, at Lyscirklen åbner Verdensmoderens hea-
lingsstrøm og kanaliserer denne ud til dit matrikelområde. Nøjagtigt som ethvert 
menneske har et energifelt, således har enhver husstand også sit eget energi-
felt. De husstande, der er tilmeldt healing, vil i hele dette energifelt modtage 
Lyscirklens Vandenergi.

Psyken påvirkes i positiv retning
Vi ved, at psyken og kroppen konstant interagerer og påvirker hinanden, derfor 
vil både krop og psyke have godt af Lyscirklens Vandenergi. Psyken får et løft, 
der mærkes hovedsaligt som grundlæggende større livsglæde, bedre humør og 
lysten til at skabe - hvad enten det er nye relationer eller noget kreativt.

Vandets struktur påvirkes af healing
I kroppen findes der vandmolekyler i enorme mængder, hvilket gælder både 
mennesker og dyr. Endvidere er vi omgivet af enorme mængder vandmolekyler 
i luftens fugtighed, og enhver levende plante har behov for vand til at gro. 
Vandets kvalitet har stor indvirkning på plantens vækst, og dette gælder også for 
mennesker og dyr. Når vandmolekylerne holdes i balance, vil du kunne udvikle 
dig stærkere og mere målrettet, end du gjorde før.

Dette er din mulighed for at få healing i hjemmet 365 dage om året

En helt ny 
måde 
at få healing på



Kroppens selvhelbredende evne aktiveres
Når vandet i kroppen ændrer sin struktur, gavner det cellernes arbejde, da højere 
vibrerende vand bevæger sig mere smidigt i kroppen. Ethvert organ i kroppen 
er opbygget af celler, og denne ændring i vandets struktur vil dermed fremme 
hele organets funktionsevne og aktivere kroppens selvhelbredende evne. 

Dyr og mennesker har gavn af healingen, 
men mennesker må også fritages fra mørke
Vi arbejder med to typer af mørke: Det indeværende og det udefrakommende 
mørke.
Indeværende mørke som sorg, angst og vrede forvandles lag for lag af Verdensmo-
derens healing. 
Udefrakommende mørke må fjernes manuelt på daglig basis. Hvis ikke man 
sørger for dagligt at holde sit energifelt frit, vil mørket stille og roligt bygge sig op 
omkring mennesket. Dette forårsager typisk øget træthed, negative-, destruktive- 
eller selvudslettende tanker, følelsesmæssig  uoplagthed eller simpelthen følelsen 
af ikke at være god nok. Generelt vil dette mørke skabe separatisme og tendens 
til irritabilitet. Visse fysiske sygdomme kan være forårsaget af udefrakommende 
mørke – så vær opmærksom på dette!

Vi udfører daglig tjek og rensning af udefrakommende mørke
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Lyscirklens Vandenergi fås GRATIS 
i en prøveperiode på 3 måneder

Bestil den her: 
www.lyscirklen.dk/vandenergi

Det eneste, du skal gøre, er at 
placere Vandenergimærkaten på din 

postkasse. Dette giver os grønt lys 
til at heale din husstand.
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