
                                                                                                                   
 
                                                  
 
 
                                                                                                                                             

                                                      Susan Griffin. 
                                            Sådan fjernes dårlige energier i dit hjem.      

 

 

 

 

              

                                                       
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   
 
                                                  
 
 
                                                                                                                                             

 

                                                                                       Forord. 

 

Mit navn er Susan Griffin og er 47 år. Jeg er clairvoyant fra naturens side. Det vil sige, at jeg er født klarsynet med healer 

evner og alligevel har jeg taget en healer og clairvoyance uddannelse, for at få mere struktur i min måde at arbejde på. 

 Jeg har op gennem barndommen altid været enormt sensitiv og kunnet mærke og fornemme andre menneskers energi og 

stemning uden at forstå, hvad der skete. Interessen for det spirituelle fik jeg allerede fra barnsben, selvom det i min 

verden var et tabu emne. Jeg har som person altid været meget bevidst om det ikke fysiske verden og har altid vidst at jeg 

var anderledes end mine vener. Min spirituelle evner har ikke altid været dans på roser, det har været hård for mig at 

acceptere dette i min teenager år frem til min voksen liv. 

Livet har budt mig mange udfordringer og problemer, som jeg i dag betragter som livslæring for sjælen. At det er livslæring 

stod først klart for mig, da jeg for alvor begyndte at tage fat på min åndelige udvikling. 

 

 

 

Det sted, hvor du skal føle den mest beskyttede og beskyttet, kaldes hjem. Men når dit hjem stritter med negativ energi så 

det har en konkret indvirkning på dine følelser og dit helbred.  

Denne negative energi kan nedværdige din værdi, bryde din tillid, hindre dine drømme, begrænse din fantasi, og fuske 

dine evner. 

 

Negativ energi har også indflydelse på familieforhold. Det kan bidrage til konflikter i familien. Bor i situationer som dem, vil 

medføre angst og stress. Omend energier vil altid færdiggøres, pointen er at begrænse den negative energi, så den positive 

energi kan dominere og du kan blive gladere. 

 

Fjernelse negativ energi kan gøres på mange måder, som vil tage en masse tid til at genoprette balance og harmoni i dit liv, 

samme som til andre familiemedlemmer. 

 

Jeg præsenterer dig for mange måder at rense den negative energi fra dit hjem og du behøver ikke betale en formue, man 

kan som ofte klare det selv, hvis folk har de rette værktøjer. 

                                                                   

 

 

 

 

 



                                                                                                                   
 
                                                  
 
 
                                                                                                                                             

                                                                                                  

                                                           Indhold. 

 

 

 

Forord. 

Rensning. 

Salvie. 

Møbler. 

Sol, lys og frisk luft. 

Hav salt. 

Klappe højt. 

Essentielle olier. 

Krystaller. 

Safran. 

Ekstra tips. 

Det begynder med din tankegang. 

Brug den hvide salvie og/eller personlig røgelse. 

Udrensning af krystaller under fuldmånen. 

Chant dit eget mantra eller besværgelse. 

Brug stearinlys og koncentrere dig om positivitet og taknemmelighed. 

Salt hvert hjørne og tærskel af dit hjem. 

Ryst ud af huset med gryder og pander. 

Anbring et lys i hvert hjørne af huset. 

Rensning med sange og salmer. 

 

                                        

 

                                           

 




