
Energiahoidot

Horstmann-tekniikka on yksinkertainen ja lempeä hoitomuoto, joka vapauttaa 

fyysisiä, tunneperäisiä ja henkisiä tukkeumia. Tekniikan sisällä on useita eri 

menetelmiä, joista osa jaetaan kehoterapiaksi ja osa 

energiahoidoiksi. Seuraavassa on kuvaukset energiahoidoista.

Auran puhdistus ja piste 8 – Aura Drainage and point 8 (AD)

Auran puhdistus ja piste 8 vapauttaa syviä energiatukoksia auran 

tunneperäisessä osassa. Tässä hoidossa hoitaja työskentelee hoidettavan 

auran eli energiakehon kanssa avaten energiakanavia, jotta energia voi 

esteettä virrata hoidettavan energiakentässä ja fyysisessä kehossa. Hoitoon 

kuuluu ns. piste 8 joka on eräänlainen “henkinen leikkaus” energiakehojen 

korjaamiseksi. Nopeuttaa fyysistä ja tunneperäistä paranemista.

Edistynyt auran puhdistus ja piste 8 – Advanced Aura Drainage and 

Point 8 (AAD)

Auran puhdistus ja piste 8 vapauttaa syviä energiatukoksia auran 

tunneperäisessä osassa. Tässä hoidossa hoitaja työskentelee hoidettavan 

auran eli energiakehon kanssa avaten energiakanavia, jotta energia voi 

esteettä virrata hoidettavan energiakentässä ja fyysisessä kehossa. Hoitoon 

kuuluu ns. piste 8 joka on eräänlainen “henkinen leikkaus” energiakehojen 

korjaamiseksi. Nopeuttaa fyysistä ja tunneperäistä paranemista.

Geneettinen sabotointi vapautus – Genetic Sabotage release (GSR)

Geneettinen sabotointi vapautus on seuraava askel Auran puhdistuksen 

jälkeen. Se vaikuttaa tuhoisiin käyttäytymismalleihin, jotka olemme voineet 

periä geneettisesti vanhemmiltamme. Tämä hoito voi puhdistaa todella 

vanhoja muistoja menneisyydestä minkä asiakkaat kokevat hyvin 

vapauttavana.



Karminen vapautus – Karmic Release (KR)

Karminen vapautus on herkkävireisen energian puhdistusprosessi joka auttaa

vapauttamaan geneettistä informaatiota joka on koodattu solumuistiin ja 

chakroihin tai energiakeskuksiin hyvin kauan sitten. Tämä tukkeutunut 

energia vapautetaan alitajuisesta alkulähteestään fyysisen kehon/psyykeen 

kautta. Hoidon aikana tulee joskus esiin hyvin vanhoja ja epätavallisia 

muistoja. Kyseessä on lempeä mutta samalla voimakas prosessi. Asiakkaat 

ovat raportoineet hyvin syvistä kokemuksista hoidon aikana ja sen jälkeen.

Seitsemän kultaista pistettä – Seven Golden Points (7GP)

Seitsemän kultaista pistettä on erittäin syvä energiaprosessi joka voi sallia 

meidän löytää/kohdata sielumme. Kyseessä on ensisijaisesti kurssi niille jotka

haluavat edetä henkisen kehityksensä tiellä.

Thymus vapautus – Thymus release (TR)

Thymus vapautus on välttämätön jatko Seitsemän kultaisen pisteen kurssille, 

koska se auttaa osallistujaa integroimaan henkisyytensä arkipäivään.
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