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Det här var bra...
”Jag känner mig samlad & lycklig. Förstod först ingenting, sen ingenting, sen någonting & nu känns det bara skönt. Jag känner mig
harmonisk & har nog insett den del. Spännande framtid.” TACK/Marina
”Jag förbrukar mindre energi.”
”Nu är förändringen igång. Jag behöver balans och det ska ske. En process är igångsatt. Spännande. Jag hoppas och vill tro på det.
Varför inte?” / Ingrid
”Tack, Kent för den balans och energi du gav.” / Kerstin
”Jag känner mig mer avslappnad.”
”En skön upplevelse av att gå in i sin kropp och slippa vara i sitt huvud hela tiden. En balansering som blev en mycket positiv känsla.
Hoppas att fler provar på.” Gunnel D.
”Allmänt avslappnad i hela kroppen.”
”Allting går smidigare.”
”Jag känner mig stark och närvarande. Du tog bort huvudvärken och oron i kroppen. Jag kan göra det jag vill. Tack Kent!” / Gullan
”En bättre förståelse till varför man tidigare känt sig så begränsad som människa.”
”Jag blev fri från min bulimi.”
”Nu förstår jag varför jag alltid känt mig annorlunda. Nu kan jag äntligen leva mitt liv som jag alltid gjort det och även uppskatta
mig själv fullt ut.”
”Tack för all din hjälp. Du hjälpte mig att hitta någonting jag hade glömt bort för länge sedan. Världen är magisk igen =) Min mjölkallergi har blivit mycket bättre. Det här är vad jag har upptäckt på bara några dar...” Helena
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Den här var bra, forts.
Observationer
Klientens panikångest försvann under samtalet, vilket kunde bekräftas tre timmar senare då personen fick ett anfall
som gick över direkt eftersom minnet som personen tidigare greppat tag i inte längre fanns där.
En tävlingsförare som skulle tävla i en krosstävling nästkommande dag fick av mig reda på att det fanns en potentiell
risk att punktering skulle kunna uppstå under tävlingen. Föraren var istället mer orolig för att motorn inte skulle hålla
men där såg jag inga potentiella risker. Senare berättade tävlingsföraren att höger backdäck hade gått sönder under
tävlingen och tack vare den förhandsinformation som föraren hade fått kunde han blixtsnabbt reagera och undvika en
incident på tävlingsbanan.
Rådgivning där en företagsledare valde att inte samarbeta med en nytilltänkt affärspartner eftersom den nya affärspartnern hade så många parallella projekt på gång att det fokus som utlovats omöjligt kunde infrias.
Tung influensa övergick i lättare förkylning under samtalet.
Genom att observera ett företags hierarki och där observera de två bakomliggande orsakerna till varför en frågeställning hela tiden fortsatte att skapa problem kunde konsulten som talade med mig enkelt leda företagsledningen i rätt
riktning.
En person skulle ut och segla kommande sommar och ville veta om jag kunde berätta någonting av betydelse. Jag
berättade att jag kunde se två saker. Det ena rörde ett oljeläckage i motor och den andra observationen var lokaliserad
till båtens skrov. Mekanikern åtgärdade det första felet och påpekade att det andra felet omöjligtvis kunde existera
eftersom det rörde sig om en plastbåt. Efter att kunden slutligen krävt att båten skulle hissas för en visuell inspektion
blev skadan i båtskrovet synlig och kunde därefter åtgärdas.

