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er healing

anke-

Heidi Kims
leveregler:

l Hvert valg vi tar er med på
å påvirke vår fremtid, og alle
hendelser vi opplever positive
eller negative er med på å forme den vi er.
l Vi velger selv hvordan vi vil
leve livet vårt, derfor ta ansvar
for deg selv og din fremtid
- ikke legg ansvaret over på
andre. Det er du selv som må
ta ansvar for dine handlinger.
l Disse levereglene er ikke
noe alternativ tenkemåte i seg
selv, men de har vært med på
å forme meg som menneske
og til å ta steget ut med å starte å jobbe som healer.
Les mer: bergenhundehealing.
no/
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Hva tror du,
Heidi Kim
l Hva «ser» du?

– Jeg har «sett» ting siden
jeg var barn, men jeg fortalte
aldri hva jeg så. Det er som å
komme inn i en annen tid. Se
menneskene, detaljer hva de
har på seg, ting og sånn. Som
å se fotografi eller film. Og så
ser jeg aura.

l Kan du se fra fotografier

også?
– Ja. Da kan jeg se hva
som har skjedd på det stedet
tidligere, for eksempel.
l «Hører» du og?
– Jeg får beskjeder.
healing?
–En ren energikilde som
jeg kan koble meg på slik at
kroppen min blir et verktøy.

l Finnes himmelen? Helvete?
– Jeg kaller det universet.
Med positiv og en negativ
motpol Til en viss grad.

l Hva er dommedag?

– Det er her og nå, på jorden. Dommedag er egentlig
evolusjonen. Den spirituelle
sjelen vår går aldri under.

Hvis vi
tror vi
er de
eneste levende i universet,
er det jo litt
smalt...?

du gir healing?

l– Lykkerus. Og opplever en
klar og ren energi som omgir
hele meg. Da «ser» jeg, opplever, kjenner, og alle hemninger blir lagt til side. Det er
ekte, uskyldig. Jeg blir ydmyk
og glemmer alle problemer.

l Kan alle heale?

– Åja. Alle kan heale!

l «Den andre siden». Hva

PÅ ALTERNATIVMESSEN: Heidi
Kim sto på stand
for systemet «AuraSoma».

ninger du ikke tror på/ikke
liker/mener er skadelige?
– Det er mye blod i religionenes navn. Jeg er lei meg for
menneskene måte å praktisere de på.

– Universell kjærlighet- l Tror du det er mulig å ha
senergi, det opprinnelige, kontakt med mennesker
s o m o m g ir
som er døde?
alle levnede.
– Absolutt.
Som vi klarer
å ødelegge.
Den kom før
l Er alle relimenneskene.
gioner egentlig
«Stjernemenuttrykk for det
neskene» i
samme?
Andromeda
– Absolutt.
akse levde før
Det finnes bare
menneskene.
en Gud, Kilde.
De valgte å
Det er bare forbli inkarnert
skjellige navn på
til jorden som
det etter hva man
mennesker.
HEIDI KIM NYSÆTHER, har lært. Er man
– Vi menKlarsynt healer søkende, vinner
nesker har
man noe «riktig»
vært sammen
i alle religioner.
andre steder
før dette livet, men vi husker
l «Skriftene» i religiodet ikke alltid.
ner. Ufeilbarlige og noe man
må leve etter?
l Husker du?
– Alle er jo gjenfortelling
– Jeg levde i Atlantica, det
var før Lemuria og Atlantis. gjennom mennesker. Jeg ser
Og jeg har hatt mange liv her på det som historiske dokument farget av menneskers
på jorden, blant annet i Tibet.
syn.

l Hvordan føler du deg når

l Healing er en av
verdens eldste naturlige behandlingsform.
l Alt levende rundt oss
består av energi, den er
rundt oss, sirkulerer og
stråler ut hele tiden.
l Healing betyr å gjøre
hel, ved ubalanse i energien kan healeren gå inn å
kanalisere energi og balansere problemet for hunden.
l Energi som er fastlåst
kan løsne og områder som
er spent får påfyll.
l Innen alternativ behandling i utlandet, er healing
den behandlingen som er
mest brukt.

l Noen religioner/trosret-

l Hva er den energikilden?

hos andre?
– Ja, men jeg har aldri jobbet med det.

l Før healing av fysiske
problemer, kreves konsultasjon hos veterinær først
og at annen behandling er
utelukket eller oppgitt.
l Healing som en støtteform, kan være positivt, i
dag har også mange veterinærer blitt åpnere for alternativ behandling.

– Enten til et nytt liv på jorden eller tilbake til den opprinnelige sjelegruppe.

l Hva mener du med

l Kan du se tidligere liv

Heidi Kim om healing og sånn:

?

er det?
– Jeg kaller det parallelle
verdener. Grensene er visket
ut. Det er helt naturlig for meg.
Jeg hjelper ofte sjeler med å
komme videre dit de skal.

l Når dette livet er over,
hvor kommer vi da?

l Kan man komme i
direkte kontakt med «Gud»,
eller må man ha noe i mellom?
– Hehe, nei. Alle kan ha
direkte kontakt.
l Ber du?

– Ikke på tradisjonelt vis,
men jeg snakker til universet
og ber om hjelp og veiledning
fra noen utenfor meg selv.

l Kaller du det å tro eller
å vite?
– Jeg vet jo hva jeg ser?
Det er sannhet for meg.
l Tviler du noen gang?

– Av og til. Om det jeg ser
og opplever er riktig.

l Hva sier du til mennesker som sier alt dette er
sludder og noe du innbiller deg?
– Det har jeg respekt for.
Alle må få tro hva de vil. Men

Gud dømmer dere ikke ut
fra deres ytre og deres rikdommer, men Han ser inn
i deres hjerter og Han gransker
deres gjerninger.
KORANEN

Islam.no har gleden av å invitere alle til Den Hellige Koranen
på sin nye nettside. Nå kan du lese, søke og kopiere fra både
den originale arabiske teksten og fra Einar Bergs gjengivelse
til norsk.

