Andra aktiviteter för healingmedium
Självhealing
Healing av sig själv är mycket viktigt. Tankehealing är
användbart tillsammans med bön eller meditation på
morgonen eller kvällen. Finn den tiden som passar dig
bäst eftersom healing är en högst personlig upplevelse.
Healingcirkel
Varför inte starta en healingcirkel med andra intresserade?
Bara de uppriktigt intresserade skall bjudas in och delta,
eftersom healing skall hanteras seriöst fordras hårt arbete
och beslutsamhet. I cirkeln kan ni utforska naturlagarna
som styr healingen och inhämta information från olika
källor att undersöka, och om möjligt ha ett utbildat healingmedium i cirkeln.
Varje cirkeltillfälle bör inledas och avslutas med en bön.
Antingen av cirkelledaren eller någon annan i gruppen.
Att sjunga sånger kan hjälpa till att tona in på andevärlden
och kan också förse cirkeln med nödvändig energi.
Kärlek är den drivande kraften med bön och affirmationer
som harmoniserar och styr healingkraften till rätt person.
En avslutande bön bör innehålla tacksamhet.
Healing berikar våra liv och förbättrar vår motståndskraft
gentemot sjukdom på sätt bortom vår fattningsförmåga.
Healing är den mest värdefulla gåva vi fått av
Den Stora Intelligensen. Må vi använda den vist.

Bli medlem
Om du finner idéerna som det getts uttryck för i denna
skrift tilltalande så är ett naturligt steg att bli medlem i
kyrkan. Det är genom att du aktivt gör något, som att bli
medlem, hjälper Sveriges Spiritualistiska Kyrka att växa.
Enklaste sättet att bli medlem är att betala in årsmedlemsavgift om 300 kronor på kyrkans plusgiro 163 05 65-8, glöm
inte att ange namn, adress, telefonnummer och gärna
epostadress.
Som medlem får du bland annat kyrkans tidning tillsänd dig
två gånger per år med intressanta artiklar och intervjuer,
rabatt och förtur till olika evenemang som kurser och föreläsningar, möjlighet att ta del av kyrkans ceremonier som
till exempel, namngivelse, vigsel och begravning.
Vi hoppas att också Du vill bli medlem!
Behöver du hjälp?
Att kunna kommunicera med andevärlden är inte bara för
några få utvalda. Vi anser att det är allas naturliga rätt, och
för detta har vi ställt våra mest värdefulla tillgångar till ditt
förfogande; våra medium, vår kunskap och vår erfarenhet.
Vill du få tillgång till denna expertis kan du kontakta oss.

SVERIGES SPIRITUALISTISKA KYRKA
Forsleden 6 669 30 DEJE
Tel 031-13 07 90
www.spiritualism.se

Grundläggande om
Healing

Vad är spiritualistisk healing
och hur fungerar det?

Grundläggande om healing
från andevärlden

Spiritualistisk healing är en form av mentalt mediumskap
och beskrivs i många andliga eller religösa texter, däribland Nya Testamentet och är en grundsten i både gamla
och nya religioner.
Ett healingmedium har en gåva, eller talang, för att överföra healingenergi från de andliga krafterna till mottagare
här på jorden. Healingenergin kan hjälpa till att skapa
lättnad, bot och helande av både fysiska och mentala
tillstånd.

Det finns en outtömlig källa med healingenergi på den
andra, andliga sidan av livet att användas till individer på
jorden.
Det finns olika metoder för att komma åt denna källa.

Det främsta och vanligaste sättet att överföra healingenergi är genom att healingmediumet lägger händerna på
patienten. Avståndshealing är också en viktig metod för
healing.
För att genomföra healingen använder andehjälparna
healingenergier tillsammans med healingmediumets
magnetiska och vitala energi. Healingenergin överförs till
mottagaren genom handpåläggning, eller avståndshealing
och absorberas av mottagaren. Avståndshealing fun- gerar
även om individen inte känner till att healing sänds till
honom eller henne.
Förståelsen att kroppen har en förmåga att hela sig själv
är grundläggande för allt healingarbete. Tankens kraft är
grunden till allt. Våra tankar har inflytande på kroppens
alla celler, antingen till det bättre eller sämre för vår hälsa.
Ilska, rädsla, hat, avundsjuka och hopplöshet trycker ner
vår vitalitet.
Tro, hopp, glädje och vänlighet stimulerar livskrafterna
och stärker vår vitalitet och förmåga till självläkande.

Avståndshealing
Avståndshealing är som namnet antyder, den kurerande
kraft som sänds till någon på avstånd. Healingmediumet
rensar först sitt sinne på tvivel, fröet till misslyckande.
Vetskapen att healing är en realitet hjälper healingen
genom att healingkraften lättare kommer igenom då. Ordet
omöjligt försvinner från sinnet och ersätts av sann kärlek
för den som är i nöd. Positiva böner skapar band med den
Stora Intelligensen och healinghjälpare. Utan hjälp därifrån
är healingmediumet oförmögen att överföra healande
kraft. Bönen är en mäktig kraft. När länken till healingkällan
gjorts, vidgas den för att sprida det positiva och ta bort det
negativa för att hjälpa till att återställa hälsan.
Kontakthealing
Med kontakthealing hjälper själva fysiska kontakten healingmediumet att överföra healingenergi till mottagaren.
Healingmediumets hand eller händer placeras oftast på
mottagarens huvud, axlar eller nacke. Ibland sitter healingmediumet i närheten av mottagaren utan att röra vid
denne. Det beror på vad healinghjälparna instruerar healingmediumet att göra.
Andevärlden vet alltid hur healingarbetet skall utföras.

Andehealing
Vid andehealing arbetar andedoktorerna direkt med mottagaren för att korrigera eller förbättra hälsan. Då behöver
andedoktorerna inte healingmediumet utan arbetar själva
direkt på den eteriska eller andliga kroppen hos mottagaren.
Healing som inte kommer från andevärlden
Det finns andra healingmetoder än de som tar hjälp av
andevärlden och Den Stora Intelligensen.
Magnetisk Healing
Vissa människor har ett stort överskott av magnetisk
energi inom sig själva som de kan överföra till andra
människor. Nackdelen är att energin snabbt kan ta slut
och den som överfört energin blir uttömd och väldigt
trött.
Tankehealing
Tankehealing är postiva tankar som förs in i sinnet som en
katalysator för att stimulera till helande. Det begränsade
sinnet hos en individ är en del av den Obegränsade Anden
och kan ta antingen positiva eller negativa riktiningar och
då är affirmationer viktiga.
T e x: ”Varje dag och på alla sätt, blir jag friskare och
friskare”.
Eftersom lika söker lika drar man till sig det man tänker.

