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- Srčno zdravljenje z duhovnimi vodniki – 
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Makisha Heart Healing je način zdravljenja, ki temelji na veščinah zdravljenja iz Srca. 

 Temelj teh veščin so znanja tradicionalnih šamanskih praks, preoblikovanih sodobnim pogojem in potrebam 

ter naravnim prevajanju kozmične energije skozi telo, kateri predstavlja medij za energije v resonanci izvajalca 

tehnik zdravljenja. 

Gre za holistični pristop k zdravljenju človeka, kjer se vse odvija po naravnih zakonih in procesih, ki 

spodbujajo samozdravljenje in ozdravljenje na ravni Duše.  

Ko se ozdravi Duša, se vse ostale težke energije in pritiski, anomalije ter bolezni telesa uravnovesijo in 

pozdravijo. 

 

Po kar nekaj letih spoznavanja samo Sebe, lahko danes rečem, da vsako moje delo izhaja iz Srca in Hvaležnosti 

in to je nekaj, kar proizvede gorivo za tisto, kar je potrebno, da se transformira v nekaj boljšega, lepšega, 

harmoničnega in zdravega. 

V vedenje Mi je bilo poslano, da česarkoli se dotaknem, postane srečno … postane SREČA in v tej energiji sem 

tudi v času Svojega dela v interakciji s tistimi, ki to potrebujejo. 

In ime Makisha simbolizira srečo, zato sem svoj način dela poimenovala Makisha srčno zdravljenje – Makisha 

Heart Healing.  

Makisha pomeni tudi čebelica, kar ni naključje, da mi je bil zašepetan preko drugih svetov. 

 

Sedaj pa imam veliko željo.  

Željo, da napredujem in pilim Svoje znanje ter veščine, zato sem se odločila, da pričnem, kar se le da redno 

izvajati in trenirati naučene tehnike.  
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V ta namen sem za trenutne razmere oblikovala online program, ki vključuje: 

➢ Posvet preko telefona, ZOOM – a, messengerja oz. karkoli podpirate, da se vidimo in slišimo v ŽIVO; 

➢ Energijsko kirurgijo oz. zdravljenje na daljavo v smeri vaših izzivov. 

➢ Vajo – trening – recept za domačo rabo, ki bo podprlo zdravljenje in dvignilo energijo na višji nivo. 

 

Če zavibrirate po tem načinu podpore ali pa preprosto veste, da ste potrebni pomoči pri zagonu vaše poti na 

katerem koli nivoju vašega telesa ali področja, potem lahko rečem, da je to nekaj, kar vam bo v pomoč.  

Prijave in več info. na mojsvet@majalesnik.si 

 

Kaj vam lahko Makisha Heart Healing prinese: 

➢ Zdravljenje na vseh nivojih telesa: mentalnem, čustvenem, fizičnem in duhovnem nivoju. 

➢ Več energije za vaše delo, nove korake ali podporo po preživeti travmi, težkih situacijah ali izzivih pri 

zdravju; 

➢ Uravnovešenje in harmoniziranje vaše energije; 

➢ Osvoboditev od starih energij mentalnih vzorcev in teže drugih energij, ki so nevede prisotne na 

energijskih telesih; 

➢ Zmanjšanje kronične utrujenosti; 

➢ Izboljšanje imunitete telesa in s tem boljša odpornost proti virusnimi obolenji; 

➢ Zmanjšanje simptomov depresije; 

➢ Ozdravljenje določenih bolezni, če vam je to seveda namenjeno na takšen način; 

➢ Izboljšanje prebave; 

➢ Podpora sklepom; 
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➢ Poveča občutek radosti in sreče; 

➢ Pomirjenost; 

➢ Razumevanje vaše situacije iz drugačne perspektive ter s tem novi načini odzivanja, ki vam bodo 

olajšali celotno zgodbo izzivov ter s tem več možnosti za razrešitev; 

➢ … in še mnogo več, kar se z besedami ne da razložiti, kajti vse deluje v smeri dobrega za vas in tistega 

kar se mora zgoditi na ravni s katero trenutno delujete in živite. 

 

Če se vidite v tem, predvsem pa (za)čutite, potem je to to. 

Prijave in več info. na mojsvet@majalesnik.si 

 

»Nemogoče je za mene vedno bilo in je mogoče, naj to postane tudi za Vas.« 

 

Ostanite FIT in FAJN. 

Objem! 

 

“Ko Jaz in Ti primema se za roke pomoči – se pokaže Pot, se zgradi Most in Zaupanje. Naredima to!” 

MAjA 

Več o Meni: https://majalesnik.si/o-meni/  
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