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Sådan fjernes dårlige energier i dit hjem. Susan Griffin Hent PDF Det sted, hvor du skal føle den mest
beskyttede og beskyttet, kaldes hjem. Men når dit hjem stritter med negativ energi så det har en konkret

indvirkning på dine følelser og dit helbred.
Denne negative energi kan nedværdige din værdi, bryde din tillid, hindre dine drømme, begrænse din fantasi,

og fuske dine evner.

Negativ energi har også indflydelse på familieforhold. Det kan bidrage til konflikter i familien. Bor i
situationer som dem, vil medføre angst og stress. Omend energier vil altid færdiggøres, pointen er at

begrænse den negative energi, så den positive energi kan dominere og du kan blive gladere.

Fjernelse negativ energi kan gøres på mange måder, som vil tage en masse tid til at genoprette balance og
harmoni i dit liv, samme som til andre familiemedlemmer.

Jeg præsenterer dig for mange måder at rense den negative energi fra dit hjem og du behøver ikke betale en
formue, man kan som ofte klare det selv, hvis folk har de rette værktøjer.
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