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Vågne celler Barbara Wren Hent PDF Der findes ikke uhelbredelige sygdomme, og kroppen har en fantastisk
evne til at heale sig selv - dette er kernebudskabet i Vågne celler. Forfatteren, Barbara Wren, præsenterer en
hel ny måde at forstå og arbejde med sygdom og helbred på. Hun udforsker, hvorfor sygdomme og ubalancer
opstår, og giver konkrete instruktioner i, hvordan vi aktiverer kroppens selvhelbredende evne og genvinder
eller bevarer et godt helbred. Wren viser os, hvordan vores menneskelige potentiale er langt større, end vi
almindeligvis forestiller os, og er forbundet med, hvad der udfolder sig på celleniveau i vores krop. Hver
eneste af de mange milliarder af celler, der findes i kroppen, har potentialet til at holde på og skabe lys af

biofotoner - subatomare lyspartikler. Når cellerne bliver 'oplyst', sker der en transformation i vores dna, og vi
kan så at sige ‘vække’ kroppen til et godt helbred ved at rense den på celleniveau. Vågne celler er fuld af
praktiske råd og redskaber til at udrense og afgifte kroppen, fjerne følelsesmæssige blokeringer og hæve

bevidstheden, så vi kan genvinde vores naturlige balance.
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