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I Själslig Diagnos fördjupar vi oss ytterligare i varför Helmetoden ger en så kraftfull intuitiv och helande
kontakt med Gud. Den första delen i Själslig Diagnos förklarar i detalj hur du blir fri dina själsliga låsningar
som du kan ha fått i detta liv, i tidigare liv eller från ursprungsenergin (energin där allt skapat kommer ifrån).
När själen får ett känslomässigt sår så påverkar det dig negativt för all framtid, tills du intuitivt kan hitta
orsaken till din låsning, bli medveten om den och genom Guds helande kraft bli fri. Alla låsningar har kommit
in okontrollerat och går därmed inte att bemästra med beteende-, tanke-, eller känslomässig kontroll. Genom
Helmetoden får du verktygen till att våga släppa kontrollen som normalt låser dig för alltid. Helmetoden lär
dig att förlita dig på din intuitiva kontakt med den universella själen (din koppling till Gud) och hjälper dig att
på ett enkelt sätt bli fri inom livets alla områden. Den andra delen i Själslig Diagnos tar upp en rad olika yttre
symptom gällande hälsa, ekonomi och relationer. Du kommer att få reda på de själsliga orsakerna till olika
tillstånd. När själen hittar rätt nyckel så låser den upp orsaken till tillståndet och du blir fri från just den
negativa prägling som orsakat så mycket problem fram tills nu.
Här får du många tips om hur du kan. Karin Björkegren Jones Okategoriserade 0 Comments. För 14 år sedan
fick jag en diagnos som ….
För 14 år sedan fick jag en diagnos som …. Här finner du viktig information om din hälsa och förklaring till

varför ditt liv ser ut som det gör.
Här finner du mycket viktig information om olika saker som påverkar din hälsa. Här finner du viktig
information om din hälsa och förklaring till varför ditt liv ser ut som det gör. När man lever med en psykopat
uppstår då och då små stunder av klarhet mellan den ständiga upptagenheten av hur man ska göra för att få
honom snäll. Karin Björkegren Jones Okategoriserade 0 Comments. m. Anders hade en fin kontakt och skön
dialog med de församlade. Här får du många tips om hur du kan. Anders hade en fin kontakt och skön dialog
med de församlade.
En av de. Många kände igen personerna på bilderna, såväl som årtal och färger på tröjor m. Anders hade en
fin kontakt och skön dialog med de församlade. Här finner du viktig information om din hälsa och förklaring
till varför ditt liv ser ut som det gör. Många kände igen personerna på bilderna, såväl som årtal och färger på
tröjor m. om man tittar på cancervården.

