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fri
modigt
med Doreen Joyce Korder
The Human Ray of Hope

1. Vad jobbar du med?
– Jag är utövare av reconnective healing och
the reconnection. Dessa två olika behandlingar ger helande och evolutionära frekvenser av ljus och information, så att vi
blir återkopplade både till vår egen och universums fullkomlighet.

2. Varför valde du det?
– Eric Pearl, grundare av reconnective healing och the reconnection, har skrivit en
bok, ”Väck din inre healer”. I den boken
läste jag om självhealing och provade det
omedelbart. Efter en kort stund var trettio
års handikapp med obotliga ryggsmärtor
fullständigt borta! Jag har arbetat som
intuitiv healer och kristallterapeut i många
år, men aldrig tidigare kommit i kontakt
med healingfrekvenser som var så otroligt
enkla att använda och omedelbart fungera-

Om Doreen
Namn: Doreen Joyce Korder.
Familj: Jag är en själ bland otaliga,
jordens jättefamilj.
Bor: Malmö, född i Australien.
Astrotecken: Kräfta.
Min inspiratör: Livet i sin föränderlighet, varje ögonblick leder till nya intryck.
Gör jag helst: Utövar healing, plockar
svamp i skogen och letar fynd på stranden.
Bästa bok: Jag har en omåttlig läslust.
Helst böcker om esoterik, filosofi, religion
och arkeologi.
Motto: Att alltid vara sann mot mitt
innersta väsen.
Hemlig talang: Konst och kreativitet i
alla sina skepnader.
Aktuell med: Att utöva sessioner av
reconnective healing och the reconnection.
Fortbildning som mentor och lärarassistent
på olika seminarier ute i världen med the
reconnection.
Kontakt: thehumanrayofhope.com

de. Efter en sådan upplevelse var det självklart att jag utbildade mig till en reconnective utövare.

3. Vad ger det till andra?
– En fullständigt positiv upplevelse och förståelse att det finns krafter som tillhör
andra dimensioner än det fysiska, som är
starkt kännbara här och nu. Det kan vara
frihet från smärta, sjukdom och lidande,
nya insikter eller att livet förändras dramatiskt till det bättre. Alla får en individuell
gåva, healing.

6. Och om egenvård?

”Efter en kort
stund var trettio
års handikapp
med obotliga
ryggsmärtor
fullständigt
borta!

7. Vilken är den viktigaste
hälso- eller livsfrågan just nu?

– Egenvård är att inse att livet inte bara är
fysiskt. Alla sidor av en själv måste utvecklas samtidigt som ett mänskligt ekosystem,
där det fysiska, emotionella, själsliga och
andliga skapar en helhet i balans och harmoni. Egenvård är djup insikt om livet och
hur man tillämpar den dagligen.

– Att inse hur lika vi är alla andra. Vi har
koncentrerat oss för länge på våra olikheter, med tragiska följder av krig efter krig.
Hur vi tänker blir vår värld. Hur vi tänker
blir vår hälsa. Insikt är enkelt, men samtidigt oerhört svårt!

8. Vad är viktigt för dig?
– Att i varje ögonblick, varje händelse och
varje möte vara sann mot den djupaste nivå
jag kan nå. Att hjälpa andra nå sin sanning
utan rädsla.

9. Vad är kärlek för dig?

4. Lever du som du lär?

– Kärlek är den största kraften i universum.
Den är en naturlig talang som alla föds med
obegränsat och som aldrig någonsin kan
sina. En oändlig livlina av energi, ljus och
information. Jag tänker använda den i övermått!

– Perfekt kan man aldrig vara, men jag tänker använda hela mitt till att försöka träna
på det!

10. Vilken fråga önskar du helst
att Frees läsare bör ställa sig?

5. Vad säger du om alternativ
medicin?
– Alla former av behandlingar och medicin
har i grund och botten kommit till för att
hjälpa, lindra och bota levande varelser. I
varje levande ting finns ett medfött potentiellt, naturligt system till helande, ett system som vi bara är i början av att förstå.
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– Hur kan jag öppna mig för det nya utan
rädsla och fördomar? Hur kan jag genom
nyfikenhet, självutveckling, kunskap och
kreativitet ge mer av mig själv till andra,
mer av mig själv till livet? Hur kan jag med
en nyfunnen visdom öppna andra att hitta
sina möjligheter till visdom?

