9 SPIRITUELLE
HEALINGSBILLEDER
+ ET BESKYTTELSESBILLEDE TIL HJEMMET & 28 MANTRA OG
MEDITATIONS SÆTNINGER

M ALET AF DET ÅNDELIGE VÆSEN MING OG
FORMIDLET AF MEDIET STEEN KOFOED

De 9 spirituelle healingsbilleder er malet af et åndelig væsen
som gerne vil kaldes Ming og er videreformidlet
af den clairvoyante healer Steen Kofoed.
De spirituelle healingsbilleder kan bruges til dyb selvhealing eller som
til inspiration i livet.
Udover de 9 spirituelle billeder er der også et sæt på 28
Mantra og Meditations kort.

HVORDAN DU BRUGER DET SPIRITUELLE HEALINGSBILLEDE
Ved at kigge koncenteret på billedet mellem 4-9 minutter, skubber og
støtter billedet din personlige og åndelige udvikling i en positiv og
kærlig retning.
Du lægger billedet ca. 40 centimeter fra dine øjne.
Du sætter en alarm til det antal minutter du vil bruge.
Du lukker dine øjne og indstiller dig på at du skal
indtage et spirituelt healingsbillede.
Du åbner dine øjne og kigger “evigt” på billede, dvs, kigger på hele
billedet på en gang, uden at fokuser.
Du vil kunne lukke dine øjne undervejs, men kun for at
se billedet for dit indre blik.
Når alarmen lyder, så åben dine øjne og lige sid i 5 minutters tid og mærk
hvad der sker i din krop og psyke.
Drik gerne et glas vand.
Billedet er et spirituelt koncentrations billede, som skal indtages som
anvist, så den optimale udvikling tilgodeses.

DE 9 HEALINGSBILLEDER
Sættet består af 9 forskellige spirituelle healingsbilleder. Hvert billede
er unikt og er skabt til at påvirke og stimulere hver sine områder i din
bevidsthed.
Billede nr. 1
Mere energi
Billede nr. 2
Stå ved dig selv. Styrkelse af selvtilliden
Billede nr. 3
Aktivering af selvhealing
Billede nr. 4
Forståelse og psykisk plads
Billede nr. 5
Forbedre kommunikationen indre/ydre
Billede nr. 6
Inspiration/klarhed
Billede nr. 7
Kontakt til højere bevidsthed/indsigt
Billede nr. 8
Balancering
Billede nr. 9
Ro

DET BESKYTTENDE BILLEDE
Billede nr. 10 beskytter mod dårlige energier.
Det er mere rigtigt at sige at billedet løfter energien, så de dårlige eller mindre
positive ikke kan være tilstede i det rum hvor det hænger.
Beskyttelsesbilledet vil virke bedst hvis det kommer op og hænge frit i det
lokale du ønsker beskyttet.
Der er et lille sort plet i et af hjørnerne af billede, her kan du sætte
en sytråd i og hænge det op.
Du kan også med en nål hænge det på væggen, som anvist.

HVORDAN KAN MAN BLIVE HEALET VIA ET BILLEDE?
Strukturen og farvelægningen i hvert billede skaber en kontakt til
underbevidstheden hos den person, der kigger på det.
Lyset i billedet aktiverer dit eget Lys, og derved vil billedet begynde at kommunikere
med forskellige områder i din bevidsthed.
Denne kommunikation forstærker dit eget Lys, skaber harmoni og balance, og derved
er det muligt at skabe en selvhealings proces.
Mediet har mere end 35 års erfaring med at male koncentrations- og
healings billeder og har kanaliseret mere end 5000 billeder.
Healingsbilledet aktiverer dit eget indre Lys for at skabe balance.

MING
Healings billedet er malet af et åndeligt væsen/ bevidsthed, der har
præsenteret sig som Ming.
Ming er et åndeligt væsen, og via sin viden om farver og deres påvirkning af
bevidstheden skaber han billederne, præcist til dig, som mediet Steen
Kofoed hjælper til at gøre fysiske, ved at tillade Ming at male gennem sig.

EN KORT BIOGRAFI
Jeg har i gennem de sidste 35 år samarbejdet med et åndeligt væsen Ming,
malet spirituelle healingsbilleder. Når jeg skal male disse spirituelle billeder,
så kommer Ming og overskygger mig, så han kan male healingsbillederne.
Et healingsbillede skaber en direkte forbindelse til den del af dig, som kan
genskabe harmoni, balance og/eller starte en spirituel transformation.
Overskygning = Healingsbilleder
Steen Kofoed

DISCLAIM
Det er eget ansvar at bruge disse spirituelle healingsbilleder
Det er vigtigt at mærke efter om det er det rigtige billede og tiden der bliver
brugt på at “kigge” på billede.
Billedet erstatter på ingen måde læge, så hvis du føler dig syg eller i stor
psykisk ubalance, så skal du altid opsøge lægen.
Billedet erstatter hverken medicin, psykolog eller læge.
De Spirituelle Healings billeder kan bruges som et supplement
til alle eksistere behandlinger, dog vil vi anbefale at hvis du modtage healing
andetsted fra at tale med din healer om dette.
Krops og sindsoplevelser er dine og evt. oplevelser opfordres til at tage
alvorlig og dermed tages sig af dem.
Det anbefales at stoppe eller holde en pause med at kigge på De Spirituelle Healings billeder hvis
du bliver fysisk eller psykisk dårlig.
I forbindelse med at børn bruger de Spirituelle Healings billeder, så er det vigtigt at tale med
barnet, om barnets oplevelser og være opmærksom på reaktionerne.
De Spirituelle Healings billeder er ikke legetøj, da de er stærke i deres påvirkning.

