
LYSCIRKLENs   
Behandlings
       tilbud



Præsentation
Trine Lund Kjær og Birgit Lund Kjær er begge sygeplejersker og 
healere under Lyscirklens healingsstrøm og kanaliserer denne he-
alingsenergi. Lyscirklens healingsstrøm er udviklet til ét bestemt 
formål – at give mennesket håb om forvandling af alt. 

Vores behandling er en kombination af clairvoyance, kinesiologi 
og healing, hvilende på et sygeplejefagligt fundament.  

Vi er altid to healere, når vi behandler. Vi arbejder med patienter-
nes visioner og ønsker for fremtiden. Vi kalder derfor også vores 
helt unikke behandlingsform for Visions-behandling.



Visionsbehandling
Behandlingen foregår i klinikken. Visionsbehandling udføres for at justere 
klientens energisystem, med det formål at skabe flow, fremgang og for-
vandling. Først og fremmest er Visionsbehandling velegnet til behandling af 
sygdomme og psykiske ubalancer.  Pris kr. 1.200,-

FjernVisionsbehandling
FjernVisionsbehandling udføres med samme virkning og effektivitet som 
den fysiske Visionsbehandling. Dog udføres denne over afstand. Efter be-
handlingen sender vi en mail, der belyser de problematikker, vi har arbejdet 
med i behandlingen. 
Pris kr. 600,-

KombiPakke 
1 x Visionsbehandling 

og 2 x FjernVisionsbehandling. 
Pris kr. 1.800,-

FjernPakke
3 x FjernVisionsbehandling. 

Pris kr. 1.500,-

Dyrehealing
Lyscirklens dyrehealing er til dig, der har et dyr, der går 
og skranter. Det kan være, at dyret er ked af det, bange, 
stresset, eller har en konkret skade eller sygdom. 

Vigtigheden i at behandle dit dyr, ligger også i det faktum, at dyr og men-
nesker påvirker hinandens energisystem gensidigt. Dyrehealing udføres over 
afstand. Efter healingen sender vi en mail med beskrivelse af behandlingen.
Pris kr. 600,-

DyrePakke
3 x Dyrehealing. 
Pris kr. 1.500,-



Husrenselse
Lyscirklens husrenselse indeholder forskellige typer energi-oprydningsarbejde:

•	 Renselse	af	uhensigtsmæssige	energier	fra	tidligere	ejere	eller	opstået	i	
familien. Her vil en opgradering af husets energi bevirke, at man igen kan 
finde ro og balance, når man er i sit hjem.

•	 Renselse,	som	består	i	at	hjælpe	afdøde/genfærd	over	i	lyset.	

Lyscirklens husrenselse laves over afstand, da der clairvoyant tunes ind på 
hjemmets energi. Du vil efterfølgende modtage en mail med beskrivelse af 
det udførte arbejde. 
Pris kr. 2.000,-
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