Krystall sengen er en healing metode som bruker noen spesielt slipte og
belyste kvarts krystaller. En behandling på krystall sengen er ofte
anbefalt som foryngelse, balansering og forbereding i videre healing
arbeid og mot helbredelse. Disse behandlingene renser og
gjenoppretter kroppens energi balanse.
Krystall sengens behandlinger varer i 1 time
Du ligger på ryggen på en seng med øynene lukket med en klut over,
mens du bader i lysenergien fra krystallene. De fargede lysene tilsvarer
de syv Sjakraene, som er energisentre som spinner energi gjennom
meridian systemet.
Lys og farge skinner gjennom hver krystall i et vekslende mønster, lager
en spiral av forsterket vital energi.

Hvem kan bruke krystallsengen?
Alle kan bruke den i utgangspunktet.
• Også gravide kvinner.
• Barn over 5 år og oppover når de kan være alene, får 5 år må
foreldrene være til stede i rommet.
• Epileptikere må ha tilsyn i rommet.

Krystall sengen hjelper å:
• Rense ut negativ energi som er kommet inn i
energifeltet/energien
• Stimulere/vitalisere organene og kroppsfunksjonene gjennom
meridianene.
• Stimulere ditt velbefinnende og energi.
• Stimulere og korrigere rotasjonen i hvert sjakra.
• Åpne dine sjakra for blokkeringer som hindrer
vitalitetsstrømmen
• Gjenopprette naturlig sjakra balanse.
• Åpne for spirituell innsikt

Ta av smykker, briller, klokke, metall, stramme klær og belte.
Du får let lett klede over øynene og kan slappe av til rolig musikk i et herlig krystall bad.

Annet
Sjakra er et Sanskrit ord for "hjul" og refererer til de syv energisentrene i kroppen.
Sjakraene reguleres i søylen sentrert fra bunnen av ryggraden til toppen av hodet.
Sjakraenes rotasjon dras inn i livsenergien (prana/Chi/Ki) for å holde den fysiske og
subtile kroppen i balanse.
Meridian systemet, som er beskrevet i kinesisk medisin, er et nettverk av energi baner i
kroppens vitale livskraft.
Krystallene er i stand til å omdanne,
lagre, og modulere energi.
Den svært organiserte tilstanden i kvarts
krystaller tillater fotoner til å bevege seg
uten å bli fanget og kondensert som i
andre former for materie. Et krystall er
derfor et verktøy til å bruke lys og energi
på spesielle måter. De helsebringende
effektene av krystall terapi som en følge
av vibrasjoner av krystallene som
resonnerer med vannet i vev og celler.
Strukturert vann har økt
overflatespenning og limende
egenskaper. Det er den rene form av vann som finnes i friske cellers vev. Kreftceller og
andre usunne celler inneholder ustrukturert vann.
Healing skaper en heving av vibrasjoner på alle plan og alle nivåer i sinn og kropp og øker
følelsen av velvære.
En vellykket behandling kan fjerne blokkeringer….
Slik balansering er bra for en psykisk og fysisk healing prosess.
Pris for 1 time 600,- gjerne foran eller etter en terapitime.

