Med sjælen på rejse liv efter liv
Mod sandhed, godhed og skønhed
Autentiske beretninger: Clairvoyance – Klarsyn
Fortælling om Inge Højbusk, 2008 september
I 2007 kommer Inge til klarsyn hos Peter.

Peter fortæller.

Inge går på trin 4 på skolen. Hun har i måneder haft
det dårligt med sine lunger. Fra januar 2007.
Er blevet sygemeldt fra sin øko-børnehave i
Silkeborg. Hun har ingen kræfter.
Lægen sender hende på hospital. Her ordineres
medicin mod astma, uden virkning, og til sidst
binyrebarkhormon. Derefter sendes patienten hjem
med diagnosen, at sygdommen er ude af kontrol. De
har ikke andre midler.
Inge har tit en voldsom knugende
fornemmelse, som om hun skal
kvæles. Hun ønsker på dette
tidspunkt at komme på en
længere udenlandsrejse, men kan
ingen raskmelding få.
Det sidste halve år har Inge arbejdet med sig selv for
at blive rask, hun giver op og beder Peter om hjælp.
Hun er så dårlig, at hun ikke selv kan køre bil og må
have chauffør på.

”Jeg ser dig i 1500 tallet. Du står på en højslette et sted
i Syd Tyskland. Her har du udsyn over mange
småbyer. Jeg ser dig være her ofte. Du har langt hår
(som nu), du er klædt i skindtøj, du er ca. 45 år. Du ser
mod sydøst.
Mange mennesker fra det lokale område kommer til
dig her. De kommer for at få aflad for deres sorger og
skyld. (Du er ikke nogen kirkelig person). Du
modtager dem, lytter og giver dem hjælp med
trøstende og opmuntrende ord og gode råd om en
retning i livet.
Derefter renser du dem med healing, hvor du stryger
dem foran på kroppen med hænderne lidt ude i
æterlegemet, ca.10 cm ude.

Til Clairvoyance og terapi.
Ved begyndelsen af konsultationen 1. aug. fortæller
Inge om sine symptomer på lidelsen. Peter lytter til
bevidstheden i stemmen og lyden. Ser på mimik,
huden og dens bevægelse, kroppen og hændernes
sprog - ikke så meget det ydre synlige som det indre.
Han ser igennem det filter som skjuler årsagerne.
Samtidig overfører han healingsenergi til det, Inge
fortæller. Dette får Inges sjæl og personlighed til at
arbejde i samklang.
Peter tager Inges hånd og bruger sin klarfølelse.
Derefter be`r Peter Inge sætte sig ned og kun se ham
ind i øjnene. Nu sker der en energioverførsel gennem
hans øjne, som stimulerer Inges bevidsthed, og
efterhånden stråler et kristusblåt sjælslys ud af Inges
øjne.

Dette gør du tre gange. Nu vandrer de lettede af sted.
Inge, du havde en særlig evne!
Inden du begynder at
hjælpe den næste, arbejder
du
bevidst
med
at
omdanne dennes skyld og
skam til en kraftkokon (på
tankeplan).
Disse kokoner stiller du på
højsletten med spidsen
opad. Her står de i to
fuldmåneperioder, og inden den tredje klækker de.
Det stof, som kommer ud
Kraftkokon over vand.
af dem, bruger du til at
bygge din bevidsthed op med og til udvikling af dit
æteriske syn.
Samtidig bygger du en genpart af ”ejermandens” sjæl
og personlighed af dette stof - stadig på æterplan. Her
er nu en forbindelse til ejermanden, som stoffet søger
hen til, og som er medvirkende til at skabe harmoni og
Side 1
glæde”.

I 2007 kommer Inge til klarsyn hos Peter.
”Din knugende kvælnings fornemmelse i brystet, er
den gamle sorg og skyld fra dengang. Den har du nu
mulighed for at frigive ved indsigt i den opgave, du
dengang påtog dig og fortsat er i gang med at udvikle i
denne inkarnation”.

”Du er nu nået til det stade, du
dengang opnåede, og din
udvikling af det æteriske syn
er godt i gang.
Det indebærer evnen til at
kontakte og se Engle- og
Devaverdenerne”.

Inge er stadig under udvikling, og dette er
medvirkende til hendes fortsatte sunde
helbred.
Opsummering:





Inge har brystsmerter / astma i ca. 7 måneder.
Ingen lægemidler/ traditionel behandling virker.
Energioverførsel og clairvoyance.
Fortiden og fremtiden mødes til forløsning
af lidelsen.
 Nye evner træder frem.
 Fremtidens opgaver synliggøres.
 Fuld helbredelse på to timer.

 Huset i Centrum har 5 afsnit:
Notabene.
Inges arbejde dengang, var forberedelse til dette livs
udvikling.
Mens Peter fortæller og overfører healende energi, kan
Inge mærke det slipper i brystet.
Hun beskriver det på denne måde: ”Jeg er fuldstændig
rask.” Alt er forløst.

1. Behandling af alle fysiske og psykiske lidelser.
2. Healerskole med 21 uddannelsestrin og forskellige
korte kurser.
3. Foredrag, forskellige arrangementer, private som
offentlige. Helsemesser.
4. Kurser og behandling i erhvervslivet samt virksomheds clairvoyance til at hæve bundlinjen.
5. Darshan.

 Kom og mød clairvoyant,
healer og leder af
Healerskolen i Sønderjylland
Peter L. Simonsen.
Han er en kapacitet, som skal
opleves.
Han har helbredt mange
mennesker med forskellige
lidelser i hele Danmark

Efterfølgende er de nye
evner med at se naturens
bygmestre, Englene og
Devaerne, under
tiltagende udvikling.
”Du har altid elsket
naturens fred, været et
med den og fornemmet
dens særlige liv. Nu
begynder du også at se
det vidunderlige
sceneri”.

HEALERUDDANNNELSE

Ny healeruddannelse begynder den 19. sept. 2015

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland
Peter Leicht Simonsen
Flensborgvej 247 Lundsbjerg 6200 Aabenraa

TLF. 7461 4325 eller mobil 2365 9701
mail@healerskolen-sdj.dk www.healerskolen-sdj.dk
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