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Hej, jeg er glad for at se
dig her.

Hvis du gerne vil føle dig i
kontrol over dit liv, føle
mere optimisme, glæde og
power, er du kommet til
det helt rigtige sted.



Hvad gør jeg?
Jeg er lærer dig at se hvor fri du virkelig er. Denne frihed betyder, at du
og jeg har magten til at tænke og føle, lige hvad vi vil. Men de fleste af
os er oplært til at have, de overbevisninger, handlinger og følelser, der
er fælles i vores kultur. Desværre er mange af disse overbevisninger
ikke gavnlige for glæde og positivitet.

De overbevisninger vi har om os selv og verden omkring os er
afgørende for vores livsoplevelse. Disse overbevisninger er den
bagvedliggende grund til, at vi bliver stressede, bange, traumatiserede
eller deprimerede. 
At forstå os selv, giver os muligheden for at ændre det, vi vil, ved os
selv. Vi har alle vores unikke system af overbevisninger og holdninger,
der styrer os.



Option Process Practitioner, en vidunderlig dialogteknik.
Tanke Felt Terapi, akupunktur uden nåle.
MetaHealth Practitioner, forbindelsen mellem sind og helbred

I mine 1: 1 Amazing Freedom-sessioner vil jeg gøre mit yderste for at
støtte dig i en kærlig og ikke-fordømmende atmosfære, som giver dig
mulighed for at se nærmere på de overbevisninger, du har. Sammen
opdager vi dine muligheder for at ændre enhver tro, du gerne vil
ændre. F.ex Du kan ændre en tro som: “Jeg er ikke nok” til “jeg er nok”,
- hvis du vil.
De ændringer, du foretager i dine overbevisninger, vil kunne mærkes i
din hverdag. Gamle minder gør ikke længere ondt, og følelser af skam,
skyld og vrede fordamper. Mine kunders oplevelser er: De føler sig frie
optimistiske, glade, styrkede, har mere energi og forbedret sundhed.

Min Amazing Freedom Solution bygger på 20 års erfaring med



AKUPUNKTUR UDEN NÅLE

Fantastiske resultater - kropslige
ubehag forsvinder

Når behovet viser sig at være
eliminering af gamle traumer og
chok eller andre kropslige minder,
er tankefeltterapi helt fantastisk.

Nogle af mine kunder vælger
udelukkende at blive hjulpet med
dette redskab.

Hos mig kan du lære at bruge dette
redskab til selvhjælp.

TANKEFELT-TERAPI 
  ANGST - DEPRESSION - PTSD - ALLERGIER
- NERVØSITET - STRESS - CHOK - TRAUMER

-endelig fri!



“Jeg har altid følt mig tryg hos Rakel, altid

følt, at jeg bare kunne være mig uden at

være skamfuld eller pinlig berørt af

hendes selskab. Jeg turde give slip uden

at føle, at Rakel dømte mig, og det er en

meget værdifuld egenskab. 

Rakel fik mig tit til at grine og fik mig til at

indse, at de overbevisninger, jeg havde,

faktisk var lidt skæve :) 

Jeg har anbefalet Rakel til en del, for

Option Processen, som hun bruger på mig,

er et fantastisk redskab til at skabe

balance i ens sind og til at finde glæden i

mit liv og at være tilfreds. 

Rakel giver én tid og nærvær og lytter

opmærksomt.”

Rakel du hjalp mig:

- med at forstå og handle positivt i forhold til de

svære udfordringer jeg har mødt. 

Du hjalp med at løse knuden

 i mit sind omkring de uforståelige, ja endda

smertelige, oplevelser jeg har mødt på min vej.

Du gav mig tro og mod til at komme godt videre,

når jeg selv  mistede overblikket og ikke evnede

at finde et positivt fokus omkring mig og mine

tanker.

Tænker så positivt tilbage på tiden, hvor du hjalp

mig❤ 

Mine kunder har
oplevet dette hos mig



Rakel er en meget åben og givende person, som

interesserer sig for sine medmennesker og deres

trivsel. Det mærkes tydeligt.

Af samme grund er hun en god lytter - og også god til

at stille opfølgende spørgsmål, så man føler, at

interessen virkelig er der.

En god lytter kendetegnes også ved, at han/hun selv

er åben og ikke er bange for at “udlevere” sig selv, og

det kan fremme kommunikationen begge veje - her

er Rakel også rigtig god.

Samtidig har hun et grundfjeld af viden på mange

forskellige felter, som hun gerne deler ud af, og man

føler derfor altid, at man får noget “med hjem”, når

man har været sammen med Rakel.

Hun er også en meget positiv person og med et

dejligt nærvær, som er sjældent set i disse tider.



Jeg håber vi ses til
en gladere, stærkere,

sundere version af dig

AMAZING FREEDOM SOLUTION
Rakel Højer

BOOK EN TID

https://www.amazingfreedom.dk/kontakt/

