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Krop og sjæl i harmoni Jonette Crowley Hent PDF Forfatteren Jonette Crowley indvier os her i den enkle
healingteknik Soul Body Fusion, som er et kraftfuldt redskab til at integrere sjælen i kroppen og derved skabe

bedre helbred, større velbefindende, åndelig udvikling og overflod i livet.

Metoden kan læres af alle, og man kan anvende den på sig selv eller andre. Målet med processen er på
celleplan at omstille kroppen til det højeste spirituelle niveau. Soul Body Fusion skaber en interaktiv proces,

hvor sjælen stimulerer kroppen

celler til at harmoniseres til højere og højere frekvenser. Dette transformerer kroppen, så den er i stand til at
holde på mere lys og kraft, hvilket kan fjerne blokeringer og sygdom og give adgang til åndelige

dimensioner, der hidtil ikke har været tilgængelige.

Krop og sjæl i harmoni giver mange praktiske instruktioner og er yderst inspirerende. Den bringer desuden en
række cases, som vidner om teknikkens gavnlige effekt, og man kan gennem hele bogen mærke forfatterens

store engagement og

positive energi.
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