
Lev din fulla potential 
med Cindy Skidmore 

 
Den 5–10 oktober 2009 är den skickliga amerikanska 
energitereapeuten Cindy Skidmore i Stockholm för att ge 
behandlingar i PSYCH-K (psychological  kinesiology). 
PSYCH-K är en teknik för att kommunicera med det undermedvetna 
för att identifiera och förändra begränsande tankesystem. Det frigör 
effektivt blockerad energi så vi kan bli av med negativa tankar och leva 
vår fulla potential. Det är den bästa gåva du kan ge dig själv! 
 

Cindy Skidmore har praktiserat läkande metoder i 22 år och är 
utbildad i PSYCH-K, Reiki-master och Healing Touch. Hon arbetar 
tillsammans med läkare i Palm Springs och Palm Desert, Kalifornien. 
Cindy har hjälpt många människor till positiva och permanenta 
livsförändringar (se rek av Louise Hay och info på www.ehdin.com). 

 

 

 
Föreläsning den 5 okt kl 18.30 
 

Cindy Skimore ger en intressant föreläsning ”Psychology of Change” om bakgrunden till 
PSYCH-K, hur det fungerar och med lite praktisk demonstration. Föreläsningen tar upp: 
• Varför våra tankar har direkt inflytande på vårt beteende. 
• Skillnaden mellan det medvetna och det omedvetna. 
• Grunden för hjärndominans-teorin. 
• Hur man enkelt gör muskeltestning (kinesiologi) 
• Hela-hjärnan positionen som är avslappnande och avstressande för hela kroppen. 
 

Den 5 okt kl 18.30 - 20.30 på Livshälsa, Riddargatan 64, Stockholm 
Fri entré eller donation. Obl föranmälan på CindySkidmore@ehdin.com 

 

Boka tid för behandling  

Mottagningen är måndag–lördag den 5-10 okt på CarrierCarrier, Kaptensgt 11 i Stockholm (T-
bana Östermalmstorg och gå till gatan ovanför Strandvägen vid Artellerigatan). 

 
Tider: varje behandling omfattar 1,5 timme med start kl 9, 10.45, 13.30, 15.15 och 17.00. 
Bokning: på tel 08-663 41 50 kl 9-16.30. All bokning eller avbokning sker endast per 
telefon. Obs! Ev. avbokning minst två dagars innan behandlingen annars debiteras fullt pris. 
Kostnad: 1 500 kr (endast kontant) 
 

Louise Hay, hälsoguru och författare till bl a “Du kan läka ditt liv”, säger: 
“Jag är förvånad hur snabbt och enkelt Cindy Skidmore kunde upptäcka negativa tankemönster 
som fortfarande fanns i mitt undermetvetna. Att släppa på dessa monster ger en sådan lättnad 
och glädje. Om du vill lätta på din börda, ta en session med Cindy Skidmore!”  
 

Rekommenderas varmt!  

Sanna Ehdin 
 


