Avansertkurs i Bergen
HØST 2017
Einar Tyholdt inviterer deg til å sette av noen dager til
ThetaHealing som er noen av de kraftigste, enkleste og
vakreste healingteknikker verden har sett.
Har du tidligere gått kurset hos en godkjent lærer kan
du repetere mot kr. 1900 som gir deg rettighet til å
bruke ThetaHealing offisielt i 5 nye år.
Beløpet betales inn på konto 14 dager før kursstart.
Kr. 150 for ny brukermanual.
Fredag, Lørdag og Søndag kl. 10.00 – 18.00.

Kursavgift:
Kr. 3.800

Når depositum kr. 1.200,- betales inn på konto 2470.07.21317 innen
påmeldingsfristen og rest kr 2.600, 14 dager før kursstart.
Hele depositumet beholdes ved avmelding uansett grunn. Ved sykdom og legeerklæring betales
hele beløpet tilbake. Du kan også flytte depositumet til senere kurs.

Kr. 4.200

Når kursavgiften betales mindre enn 14 dager før kursstart.

Kursavgiften inkluderer brukermanual på norsk/engelsk og ThetaHealing bok på engelsk.
Enkel bevertning (kaffe, tea og frukt). Mat og overnatting er ikke inkludert.
Forkunnskap: Du må ha gjennomført og mottatt diplom fra Thetahealing grunnkurs
hos en godkjent lærer.
Påmeldingsfrist: 30 dager før kurstart. Du kan fortsatt melde deg på etter denne dato.
Antall påmeldte innen påmeldingsfristen vil avgjøre om det blir kurs eller ikke. Normalt blir
det kurs. Ved avbestilt kurs blir alle påmeldte kontaktet og innbetalt beløp tilbakebetalt.
Sted: Center Gruppen, Dag Hammerskjøldsvei 2a i Fyllingsdalen.
ThetaHealing Master Einar Tyholdt vil være din lærer på dette kurset. Einar er
utdannet av Vianna Stibal i USA (www.thethealing.com) og er en av de første
ThetaHealing Mastere i Norge.

Påmelding til Einar Tyholdt på tlf. 908 508 53 eller e-post: ety@ety.no.

www.einartyholdt.no
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PÅ DETTE KURSET VIL DU GJENNOMGÅ:
v Repetisjon av den komplette prosessen for healing og jording
v Hvorfor og hvordan skape følelser
v Nedlastinger av følelser tilsvarende 260 år
v Hvordan leve uten forskjellige typer begrensninger
v De tre store følelsene avvisning, bitterhet og anger
v Dypere forklaring av de 7 eksistensnivåene
v Tilværelsens oppbygning sett i forhold til nivåene
v Velkommen til det sjuende eksistensnivået
v Utligning mellom eksistensnivåene
v Initieringer
v Trekke ut alle fritt-flytende minner
v Sende kjærlighet til barnet i livmoren
v Reparere den sønderknuste sjel
v Møt en plante på andre eksistensnivået via det sjuende nivået
v Møt det fjerde eksistensnivået via det sjuende nivået
v Opprette kontakt med forfedrene
v Rensing og trosarbeid på ikke-organisk materiale
v Snakke med det høyere selvet

Etter fullført avansert kurs kan du gå Intuitiv Anatomi om du ønsker det.

Det henstilles til kursdeltakere å ikke bruke parfyme av noen art under kurset
pga. hensyn til allergikere. På forhånd takk !
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