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Vte rap i

När en människa drabbas av något riktigt jobbigt 
orsakar det starka känslor. Det jobbiga kan vara allt 
från jobbiga eller traumatiska händelser till elaka 
kommentarer från människor eller obefogad kritik. 
 Hälften av den starka känslan binds till tankarna 
på det jobbiga som lagras i ett känslocenter som 
finns som ett energifält runt hjärtat. Känslan väcks 
när man tänker på det och upplevs som smärtsamt. 
 Andra hälften av den starka känslan omvandlas 
till smärta i själen som förorsakar stora skador i oss 
människor.
 När vi föds följer det med smärtor i själen från 
tidigare liv. De ligger inkapslade och påverkar inte 
våra liv eller vår hälsa. 
 Men om det som framkallar smärta i själen nu
påminner om det inkapslade frigörs det och ökar 
på den  kroniska smärtan i själen. 

Negativa effekter av smärta i själen
Smärta i själen utlöser kroniska reaktioner i krop-
pen och i personens egenskaper och beteenden. 
På sikt uppstår symptom och sjukdomar, fysiskt 
och/eller psykiskt. 
 Dessutom framkallar det negativa personliga 
egenskaper och beteenden. Dessa kan i sin tur 
orsaka situationer som väcker så starka negativa 
känslor att de framkallar nya smärtor i själen.
 Det är alltså av yttersta vikt att hela och läka 
smärtorna i själen med healing. 

V-terapin sätter själen i centrum
Healing från Den Andliga Healinggruppen (DAH) 
kontinuerligt under mycket lång tid ger de bästa 
resultat som går att få.
 En sådan total healingprocess kan pågå under 
allt från några månader till ett år eller två för att 
själen ska bli ren.
 Primärt riktad på smärtan i själen och de 
tankar som framkallat den starka känsla som 
orsakat smärtan. 
 Sekundärt på alla bakomliggande orsaker, till 
exempel en traumatisk händelse, samt på de 
negativa effekter som smärtan i själen har fram-
kallat i kroppen och psyket.
 På det här viset fortsätter V-terapin att rena och 
läka smärta för smärta i själen tills den är ren.
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V-terapins effekter

 Klienten blir fri från smärtor i själen så hon/han 
kan må bra mentalt och känslomässigt igen. 
Dessutom kan nu kroppen och personligheten, 
till exempel negativa egenskaper och betenden, 
successivt läka sig själv på ett mycket effektivare 
sätt. 
 Ibland får klienten också råd om att göra saker, 
t.ex. för att inte omedvetet motarbeta läkningen 
eller om kompletterande konkreta förändrings-
processer t.ex. för att att ändra sitt beteende.  
 Utöver allt detta får individen en lättare 
övergång till andevärlden och tar sjumilasteg 
mot andlig upplysning som minskar behovet 
av kommande inkarnationer.
 Mer information om detta i informationsbladet 
”Så här går V-terapin till”.

Kroppslig healing
När själen är ren riktas healingen mot de fysiska 
och eventuellt psykiska symtom och sjukdomar 
som klienten har. 
 Allt som det är möjligt att hela med healing 
kommer då successivt att läkas ut under den tid 
som krävs.

Dessutom höjs medvetandet
Med V-terapin höjs medvetandet rejält tack vare 
den långa kontinuerliga healingprocessen.
 Själen, auran och det undermedvetna sänder 
ständigt värdefulla impulser till det medvetna 
jaget, som bland annat är kloka, holistiska och 
etiska. 
 Medvetandenivån hos klienten avgör om den 
tar till sig impulserna eller förkastar dem. 
 V-terapin höjer därför automatiskt kvaliteten 
på klientens klokhet och beslut. 

Healing för världen
Att höja medvetandenivån är den viktigaste hand-
ling vi människor kan göra, både för individen och 
för mänskligheten, men framför allt för vår planet 
och allt liv på den.
 Mer information om detta i informationsbladet 
”Den universella kärleken”.

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


