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Modul 5 og 6: Her skal vi arbeide med forfedrene som har noe av æren for at du har
blitt den du er og gjøre seremonier for å hente tilbake kunnskapen du har gjemt for å
huske hvem du virkelig er for å skape ny fremtid. Hver celle i kroppen din husker alle
erfaringene dine. Du vil lære en av den mest kraftfulle healingteknikkene i denne
tradisjonen: sjelehenting (soul retrieval) for å hente tilbake energier du har mistet opp
gjennom tidene. Du vil lære å gjøre sjelen hel gjennom reiser til underverden som er
stedet med uante muligheter. Finne og hente tilbake det lille barnet, finne sjelgavene og
kraftdyrene og mye mer……... november 2017 og mars 2018.
Modul 7 og 8: Her handler det om hvem vi skal bli og det er her vi lærer å se med
ørnens og kondorens øyne. Det er her vi lærer å skape våre egne visjoner og skape en
verden fylt med harmoni, balanse og fred. I øst ser vi mulighetene før problemene.
Paqoene ser med fordel å vite veien hjem før de dør. Her vil du personlig erfare å være
bortenfor døden som er beskrevet i de store åndelige tradisjonene som f.eks. Den
tibetanske dødeboken. Og du vil lære mye mer……. juni og august 2018.
Skriv kortfattet om deg selv, sivilstand, tidligere kurs og hvorfor du kan tenke deg å gå
Inkaskolen. Du kan send svar og påmelding til e-post: ety@ety.no eller til Energimedisin AS,
Postboks 522 Sentrum, 3101 Tønsberg eller mobil 908 508 53.
Mer informasjon vil du finne på websiden: www.inkaskolen.no
Pris:

kr. 5.900,- / modul og totalt kr. 47.200,- som inkluderer overnatting, mat og
skolemateriell. Fast månedsbeløp kan avtales.
Reise til og fra skolested er ikke inkludert.

Betaling:

Betaling gjøres 14 dager i forkant av hver modul om ikke annet avtales til
konto 2470.07.21317 og merkes med Inkaskolen og navn.

Personlig:

Det vil i forkant av hver modul bli sendt ut oversikt over personlig klær og utstyr
som passer årstid og sted.

Tur til
Peru:

Det planlegges tur til Peru etter avsluttet skole for å treffe og jobbe med
mesterpaqoer i 3 uker. Denne turen er frivillig og er i tillegg til Inkaskolen.
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