KURS I INTUITIV ANATOMI
1. – 16. juli 2017

Alle dager kl. 09.00 – 16.00.
Intuitiv Anatomi er et ThetaHealingkurs hvor du vil lære:
å se inne i menneskekroppen som et røntgenapparat
hvordan kroppen fungerer
hvilke mønstre/blokkeringer som sitter i organene og rundt omkring i kroppen
hvilke følelser som sitter i organene og rundt omkring i kroppen
hvilken intuitiv behandling som skal gjøres
hvilke tilskudd og urter som er et supplement for å f å en ballansert kropp
hvilke mønstre/blokkeringer eller følelser forskjellige sykdommer har
og mye mer.........
Du vil i løpet av 15 dager lære hvordan du intuitivt kan bruke ThetaHealing for å helbrede deg
selv og andre og bruke mere av dine intuitive evner. Du vil få dyptgående kunnskap og bedre
forståelse av menneskekroppen. Du vil oppleve positive forandringer i din egen kropp og
bedre forståelse av deg selv og andre etter hver dag som går. Etter hvert som du endrer
følelser og mønster/blokkeringer som er lagret i organer eller kroppen vil du bli mere
ballansert og få energien tilbake. Kurset er på 16 dager med 1 fridag halvveis.
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ThetaHealing Master Einar Tyholdt vil være din lærer på dette kurset.
Du vil i løpet av 15 dager gjennomgå hele menneskekroppen og hver dag gjennomgås ett av
kroppens system:

Kursavgift kr. 14.000,-. Depositum kr. 2.500,- må betales inn på konto 2470.07.21317
innen påmeldingsfristen og vil bli trukket fra på kursavgiften. Resterende kursavgift kr.
11.500,- betales inn på samme konto 14 dager før kursstart. Avbetaling kan avtales.
Kurset inkluderer enkel bevertning og kursmateriell. Overnatting og mat er ikke inkludert.
Overnatting koster ca. 200/døgn per person i dobbeltrom. Utgifter til mat blir delt på antall
kursdeltakere og betales før hjemreise (estimat fra tidligere år: kr. 1700 - 1800.
Kurstedet vil være et sted med akseptabel standard.
Krav til forkunnskap: Du må ha gjennomført og mottatt sertifikat fra Thetahealing DNA1/2
grunnleggende og DNA2 avansert.
Påmeldingsfrist: 2 måneder før kursstart.
Sted: (Kurssted blir opplyst for de som seriøst ønsker å være med)
Informasjon og påmelding:
Gjøres til Einar på tlf. 90 85 08 53 eller e-post: ety@ety.no.
Web: einartyholdt.no
Etter fullført kurs vil du motta sertifikat.
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