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Lennart Abrahamsson
Alla sinnen

Hjälpa andra både själsigt
och kroppsligt
1. Vad jobbar du med?
– Jag driver tillsammans med Pehr Trollsveden
butiken Alla Sinnen i Munkfors, där vi även
har kursverksamhet och ger olika behandlingar som till exempel zonterapi, healing,
regndroppsmassage och regressionsterapi.
Det går även att boka tid för medial rådgivning, enskild seans eller gruppseans. Jag har
också Stjärnregns spålinje med ett tjugotal
fantastiska medium. Husrensningar är också något som jag och Pehr gör tillsammans
för att få bort dåliga energier och ovälkomna
andar som stör i hemmen. Jag jobbar också
med cellnäring, vilket har gett fantastiska
resultat på både mig själv och andra. I dessa
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tider behöver man stärka immunförsvaret
och ge kroppen vad den behöver för att hålla
sig frisk.

2. Varför valde du det?
– Jag vill hjälpa andra på olika sätt både själsligt och kroppsligt. För mig är det viktigt med
helheten. Jag hade besvär med mina knän
och blev utdömd av läkare, det fanns inget
att göra så jag skulle förbereda mig för ett
liv i rullstol. Jag vägrade inse detta då jag var
knappt 40 år, så jag sökte upp en zonterapeut
som fixade till mina knän. Då ville jag själv
utbilda mig för att få hjälpa andra.

3. Vad ger det till andra?
– Det hjälper både människor och djur att
komma i balans, så de kan må bra och leva
ett bra liv. Just det med cellnäringen ser
jag som ett fantastiskt komplement till de
behandlingar jag gör. För egen del har det
hjälpt mig att få magen att fungera plus att
jag känner att jag har fått mer energi.

4. Lever du som du lär?
– Jag försöker så gott jag kan att leva ett liv i
balans och harmoni. Jag äter mest vegetarisk kost och ser till att få i mig de vitaminer
och mineraler som min kropp behöver för
att må bra.

5. Vad säger du om healing?
– Healing är fantastiskt! Jag är Reiki Master
och Karuna Master, och har även gått 2 steg
i Universell Vit tids healing. Jag ger ofta
healing, även på distans, och det har gett bra
resultat både på människor och djur.

6. Vilken behandlings- eller terapeutisk metod betyder mest för dig?
– Zonterapi är det som jag har använt mig
mest av. Jag gick min 1-åriga zonterapeut
utbildning 2002 och det är en av de bästa
utbildningar jag gått med fantastiska lärare
som verkligen var inspirerande och kunniga.
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”Jag ger ofta
healing och
det har gett bra
resultat både
på människor
och djur.”
På den utbildningen fick vi lära oss andra
behandlingsmetoder som öronakupunktur,
ortobionomi, irisdiagnostik med mera. En
annan utbildning som har betytt mycket för
mig är Regression/Reinkarnationsterapeututbildningen som jag gick 2004.

7. Vad kan man göra för att få
balans och välbefinnande i livet?
– Meditera, äta rätt och försöka undvika negativ stress. Ta hand om sig själv och unna sig
att ta en behandling för sitt välbefinnande.

8. Vad är det viktigaste i livet för dig?
– Min familj, mina vänner och våra djur. Jag
vill följa mina barn och barnbarn på livets
stig, och att få vara ett stöd för dem.

9. Vad är kärlek för dig?
– Kärlek för mig är att ha tillit och någon att
kunna prata med om både glädje och sorg.
Alla behöver få och ge kärlek.

10. Vilken livsfråga önskar du att
Frees läsare bör fundera över?
– Lyssna till ditt hjärta. Vad kan du göra för
att påverka ditt liv så du kommer i balans och
harmoni?

