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Vte rap i

Healing är ett samarbete 
mellan healer och klient
Den första förutsättningen är att klienten kan öppna 
sitt hjärta för healingenergin. Många kan inte det 
beroende på diverse olika emotionella eller mentala 
blockeringar. Klienten måste i så fall först bli medveten 
om att han/hon är stängd, vilket healers sällan kan 
hjälpa till med, och sedan med hängivenhet be för att 
öppna sig.
 Den andra förutsättningen är att healern är född 
med healinggåvan. Deras förmåga beror på hur öppna 
de är för att ta emot kraften, hur fria från mentala och 
känslomässiga belastningar de är och hur hängivet de 
arbetar.
 Den tredje förutsättningen är att de behandlar 
klienten många gånger under lång tid, så healingen 
kan tränga på djupet. Annars är det stor risk att de 
mentala, känslomässiga belastningarna eller fysiska 
krämporna kommer tillbaka efter en tid

Healing direkt från källan genom 
Den Andliga Healinggruppen
En grupp högre väsen som följt vår utveckling sökte 
kontakt med Anita, som såg dem sitta runt ett bord. 
 De berättade att de vill hjälpa oss med gudomlig 
healing som styrs helt av gruppen med individens 
bästa för ögonen. Processen kan ta allt från någon 
månad till ett år eller två av kontinuerlig healing. 
 Efterhand fick vi veta att de är en grupp på 12 
högre väsen som varit inkarnerade på jorden ett 
otal gånger som kloka människor med omfattande 
erfarenhet av healing. 
 De har olika kompletterande kunskapsområden och 
samverkar i healingprocesserna för att åstadkomma 
bästa resultat. Flera har varit inkarnerade som historiskt 
kända personer, exempelvis healern Bruno Gröning, 
filosofen Aristoteles, konstnärerna Leonardo Da Vinci, 
Michelangelo och Hilma af Klint. Jesus och jungfru 
Maria liksom andra högre väsen, änglar och ärkeänglar 
står också till gruppens förfogande.
 Vi kallade dem Den Andliga Healinggruppen,
förkortat DAH, som är en av 24 grupper som bildats 
av det universella medvetandet (Gud) som gett dem 
uppdraget att hjälpa mänskligheten att utveckla och 
genomföra healingprocesser. 
 Det är helt enkelt dags att göra äkta gudomlig healing 
tillgänglig. Dels för att allt fler människor längtar efter 
detta. Dels, och framför allt, för att tillståndet i världen 
kräver att mänskligheten får förståelse för att det 
verkligen finns en andlig värld och att den är lika viktig 
som den fysiska världen. 
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En lektion om healing

 Vi är beroende av varandra och måste samarbeta 
för att kunna lösa de gigantiska problem världen står 
inför.
 Den gudomliga healingen genom DAH har som 
första mål att rena och hela orsakerna till de kroniska 
smärtor som uppstått i själen så de känslomässiga 
belastningarna läker ut. Då börjar kroppen självläka 
mycket effektivare. Därefter fokuserar de healingen 
på det kroppsliga.
 Genom fokuseringen på själen höjs samtidigt 
individernas medvetande så människor både kan 
och vill öppna upp kommunikationen med högre 
väsen som kan hjälpa oss. 
 Vi för samtal med DAH som om vi satt kring 
samma bord. All information från oss är resultatet 
av sådana samtal.

Tillsammans utvecklade vi 
Vitaliseringsterapi (V-terapi)
V-terapeuten administrerar processerna och är kom-
munikationslänken mellan DAH och klienten, t.ex. för 
att hålla regelbundna avstämningar med klienten 
under processens gång.
 DAH ser till att den gudomliga healingenergin går
direkt till klienten i sin allra renaste och starkaste form 
tills allt som går att hela är läkt. De är med vid avstäm-
ningarna för att svara på frågor, ge råd och eventuellt 
införa nya processer.
 DAH uppskattar att cirka 10000 människor i Sverige 
är födda med healinggåvan som även omfattar den 
mediala gåvan. En person som inte är född med 
healinggåvan kan inte genom utbildning bli en äkta
healer. 
 Till detta kommer cirka 70000 som är födda med 
enbart den mediala gåvan. DAH uppskattar att av 
dessa 80000 är i storleksordningen 30000 omedvetna 
om sin gåva. 
 I V-terapin är det DAH som styr den gudomliga 
healingen, V-terapeuten står för arbetsstruktur, analys, 
kommunikation och administration i nära samarbete 
med DAH. Enda kravet för att bli V-terapeut är att de är 
födda med den mediala gåvan.  
 Tillhör du de 30000 som är omedvetna om sin gåva 
kan du genom oss få DAH att kontrollera om du har 
gåvan och är lämplig att bli V-terapeut. Vårt mål är att 
inom de här ramarna utbilda så många V-terapeuter 
som möjligt, för att på så sätt bygga ett nätverk som 
aktivt bidrar till en bättre värld genom att höja med-
vetandet på så många människor som möjligt.
 För mer information se informationsbladen 
”V-terapins effekter” och ”Så här går V-terapin till”.

Ett samarbete mellan oss och 12 högre väsen som vi kallar Den Andliga Healinggruppen


