Om metoden
Bioenergy Healing
Ingela Palmquist är utbildad av
Zdenko Domancic och hans team i
Bled, Slovenien 2013.
Hon innehar steg ett och två, vilket
innebär diplomerad utbildning för
behandlingar enskilt, i grupp och på
distans.

“We ALL have these “abilities” to heal
and, once you get the knowledge and
understand how to apply this biotherapy,
you can successfully help.”
Zdenko Domancic
Zdenko Domancic utvecklade metoden för över 35 år sedan. Den är unik i sin
enkelhet och effektivitet, vetenskapligt validerad och erkänd och utövas över
hela världen. Den återställer hälsan för vuxna och barn, där andra misslyckas.
Zdenko är idag den mest framstående Bioenergy healern i Europa, med
hedersutmärkelser från bla Sloveniens president för sitt arbete och sina resultat.
Han arbetar vid sin klinik i Slovenien. Denna klinik är den största i sitt slag i
Europa, med cirka 140 patienter i veckan och en väntelista på 6 månader eller
mer.

Ingela lämnade sitt gamla liv som
företagsledare inom tekniktung industri
för att arbeta med sitt kall – att
facilitera människors helande.
Idag arbetar hon som yogaterapeutoch meditationslärare, med
soundhealing, bioenergy healing och
shamansk healing. Hon anlitas också
som föreläsare för att berätta om sin
väg och hur den moderna människan
kan leva hållbart.

Metoden har under årens lopp hjälpt över en miljon människor och har fått
fantastiska dokumenterade och vetenskapligt erkända resultat inom alla
klassificerade sjukdomar. Bland hans patienter och studenter finns läkare,
veterinärer och forskare. Sloveniens olympiska lag behandlas återkommande
på hans klinik.
Sedan 2013 genomförs utbildningen av metoden, som första i sitt slag, som en
universitetsutbildning i fyra steg. Studierna resulterar i en godkänd licens att
starta kliniker i över 80 länder, såsom ex hela Europa, USA, Canada,
Australien, Nya Zeeland och Japan.
Idag är mer än 25000 personer över hela världen utbildade i metoden.
Några röster om behandling genom Ingela:
”Min långvariga värk i benet är borta och ryggen mycket bättre. Tack!” Carina
”Jag tog leverprover där värdena var förhöjda. Detta var något inte doktorn kunde
göra något åt. Efter att blivit behandlad på distans av Ingela var levervärdena
normala igen. Danke! :-)” Jacob
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”Tack Ingela för en fantastisk upplevelse! Jag var en smula skeptisk men wow vad jag
blev positivt överraskad!!!....jag kände att jag för första gången på väääldigt länge
kunde andas, på riktigt menar jag. Jag har varit så stressad. TACK för det Ingela! Du
är fantastisk på det du gör!” Jeanette
”Jag behöver inte längre ta någon inflammationshämmande medicin för min artros.
Jag har också kunnat dra ner blodtrycksmedicinen till halv mängd. Jag är BÄTTRE!”
Thomas

