Om behandlingen
Bioenergy Healing

Vad kostar det?
Privat behandling
I möte eller på distans 2.100 kr
Upprepad behandling 1.600 kr
Gruppsession
Enskild behandling

1.200 kr
+ donation

Alla priser avser en full behandling,
som pågår under fyra (4) dagar.

Vad innebär donation?
För att ge så många som möjligt
möjligheten att få en behandling, hålls
gruppsessioner till ett pris som täcker
fasta kostnader och en grundläggande
kostnad för healerns tid. Denna summa
betalas första dagen. På fjärde dagen
lämnas betalningen för själva
behandlingen i ett kuvert. Klienten
värderar summan enligt följande:
- Klientens egen värdering av värdet av
behandlingen
- Klientens privata ekonomiska
förutsättning

Datoriserad bild av aura tagen aura tagen med GDV kamera

Vikten av ditt biofält
Vetenskapen vet idag att den mänskliga organismen inte bara är en fysisk struktur
bestående av molekyler. Den består också av ett energifält inom och runt kroppen.
Biofältet reglerar alla dina biologiska funktioner. Eventuella ändringar i biofältet kan
påverka din hälsa på cell-, molekyl-, atom- och subatomnivå.
Du är frisk när energin i ditt biofält är i balans. Varje obalans såsom stress, fysiska och
känslomässiga trauman, vår miljö och även tankar visas först i ditt biofält. När bristen
på bioenergi blir alltför stor eller osammanhängande, kollapsar den svagaste punkten i
ditt försvar och du blir sjuk. Bioenergy healing balanserar biofältet för att återställa
hälsan på alla nivåer – känslomässigt, mentalt och fysiskt.
Hur går en Bioenergi healingsession till?
Bioenergi healern använder olika handrörelser enligt en viss sekvens eller ”protokoll”
för att styra och balansera energin. Syftet är att stärka kroppens immunförsvar,
eliminera smärta, återskapa vävnad och direkt förbättra blodcirkulationen, samt
behandla psykiska problem. Du är fullt påklädd och sitter på en stol och/eller står upp.
Behandlingar görs i grupp, enskilt eller på distans och är alltid fyra dagar i rad. En
enskild behandling tar ca 30 minuter per tillfälle. Vi har kontakt på telefon eller skype
före och efter varje behandlingstillfälle.
Under en gruppsession får du enskild behandling men tar även del av den läkande och
ökade bioenergin i rummet under 2-2,5 timmar per tillfälle. Detta gör behandlingen
än mer kraftfull.
Beroende på tillstånd som behandlas, kan objektiva och mätbara resultat med hjälp av
klinisk medicin förväntas efter 14-21 dagar. Ibland kan en tillfällig försämring inträffa
under terapidagarna upp till två veckor efter avslutad session. Detta beror på att
immunförsvaret regenereras.
I många fall behöver inte behandlingen upprepas, då patienten blir fri från sin åkomma
efter en behandlingsomgång. I andra fall ser patienten en förändring och förbättring,
och då kan upprepad behandling med fördel genomföras. Allvarligare tillstånd kan
behöva behandlas återkommande, upp till ett år.

Ingela Palmquist

Notera: Healern diagnostiserar inte. Varje kund ombeds att kontakta sin läkare för en diagnos
innan behandling. Avbryt inte av läkare ordinerad medicinering eller andra

Telefon: 0709 708 356
info@pilgrimage.se
www.pilgrimage.se/healing

behandlingar utan att ha rådfrågat din läkare först. Du kan dock med fördel be om nya
tester för ditt hälsotillstånd efter behandling.

