Husrensning
Har du problem med
energierna i ditt hem?
Ann Henemo
certiﬁerad healer
andlig/schamansk

tränande medium
I vårt hem ska vi samla kraft, vila, må bra, känna oss trygga
vandrar schamanens väg
och kunna slappna av. Men det är inte alltid så.
Känner du av energier som är negativa för dig i ditt hem?
Som gör dig trött, skrämd, upplever du beröringar eller energivibrationer?
Känner du närhet av andar/själar, andra väsen, andar/själar som fastnat mellan världar?
Det är inte meningen att du ska vara rädd, eller att du ska tappa kraft i ditt eget hem.

Jag arbetar med husrensningar - vad innebär det?
Först har vi ett samtal, där du berättar vad du vill ha hjälp med.
När/om du känner förtroende för mig fortsätter vi
Jag önskar en karta över den plats som ska rensas, tex en husritning eller en grov skiss
med väderstrecken utmärkta, via mail eller mms.
Jag kartlägger ditt hems energier, detta gör jag på distans, innan hembesöket.
Oftast ser jag strukturen av problemet redan här.
Så när jag kommer hem till dig är jag väl förberedd.
Hemma hos dig.
Jag läser av platsen, tittar på energier som tillhör platsen.
Sen mäter jag de energistrukturer som kan vara negativa för dig, vi tittar även på hur de påverkar dig.
Näst steg är att avlägsna eller korrigera dessa energistrukturer.
Efter det, känner vi in eventuella besökare som du har, och höra vad de har att säga.
Vi avlägsnar eller hjälper dessa besökare att komma dit, där de hör hemma, med största respekt.
Nära och kära som ﬁnns hos oss för att skydda oss, kan vara härligt att ha kvar som sällskap,
men bara om du vill det!
Ofta är det en rad av fenomen som är orsaken till det du upplever, och det ska åtgärdas.
Om du upplever fenomen av detta slag, är du ofta en sensitiv person.
Det ﬁnns olika tekniker att balansera din känslighet, det pratar vi också om.
Målet är att du ska få ett balanserat och harmoniskt hem där du tycker om att vara.
Arbetet tar oftast 2 timmar hemma hos dig + kartläggning/förberedelsearbete 1 timme
Pris: 1 500:- + ev milersättning 30:-/mil ( Stockholms innerstad samt söder närförort - ingen resekostand)
Betalas kontant eller med Swish.
Tid utöver de beräknade 2 timmarna: 300:- / 30 minuter
Jag gör även husrensningar på arbetsplatser - det är inte bara hem som behöver energistädas!
Välkommen att höra av Dig!
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