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Grunnkurs i Tønsberg 
1. – 3. september 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 engelsk og norsk + ThetaHealing bok på engelsk.  
Enkel bevertning (tea, kaffe og frukt). Mat og overnatting er ikke inkludert.  

Påmeldingsfrist: 30 dager før kursstart. 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: Sentralt i Tønsberg (blir opplyst senere) 

ThetaHealing Master Einar Tyholdt vil være din lærer på dette kurset. Einar er utdannet 
av Vianna Stibal i USA (www.thetahealing.com) og er en av de første ThetaHealing 
Mastere i Norge. 

OM KURSET: 
Dette er et magisk kurs for deg som ønsker å helbrede deg selv og å manifestere et 
fantastisk liv, og selvfølgelig for deg som ønsker å jobbe som healer. Du vil lære helt 
fantastiske teknikker som kommer fra en av de største nålevende mestere. Teknikkene 
har blitt lært av tusenvis av mennesker som bruker teknikkene daglig med veldig gode 
resultater. Det er også mulighet for videregående kurs. 
 

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

www.einartyholdt.no 
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ThetaHealing er en teknikk hvor du lærer å bruke din naturlige intuisjon og 
visualiseringsevne og endre dine hjernebølger til Theta nivå. Theta hjernebølgene vil 
gjøre at du faktisk kan observere at en fysisk eller en følelsesmessig healing gjøres. Du 
kan ved å bruke denne teknikken hjelpe deg selv, din familie og din venner. 

Alle kan delta på dette kurset og lære disse teknikkene ! 
 

Hva vil du lære/erfare på kurset: 
 
• Lær psykisk tankekontroll 
• Hva er Theta tilstanden? 
• Lær om de psykiske sanser 
• Lær skapelse ved observasjon 
• Lær om den frie vilje, samskapelse og være vitne 
• Lær å visualisere og være vitne 
• Lær om befalingen 
• Lær veien til Alt som er 
• Lær thetahealing teknikken 
• Lær energibrudd 
• Lær om ting du må huske på under avlesning og healing 
• Lær hva man skal unngå i en befaling 
• Lær selvhealing 
•  lær å utføre gruppehealinger 
• Lær å endre trossystemer (tankemønstre) 
• Lær metoder for muskeltesting av trossystemer 
• Lær å endre trosprogrammer på det grunnleggende, genetiske, historiske og sjelens 

nivå 
• Lær om nøkkel programmer 
• Lær å skape følelser (det kan for eksempel være vanskelig for en person å  
 elske noen hvis personen mangler følelsen av å elske eller bli elsket). 
• Lær viktige regler ved arbeid med trosprogrammer 
• Lær om de 7 eksistensnivåer 
• lær å se og kommunisere med skytsengler 
• lær hvordan du kan sende hjem uberegnelige ånder eller negative energier 
• lær å fjerne negative tankeformer (psykiske angrep) som sendes fra andre personer 
• lær å manifestere en sjelevenn/partner 
• lær hvordan du kan hente tilbake sjelefragmenter av selvet tilbake 
• lær å manifestere drømmene dine til virkelighet 
• lær pusteøvelse og manifesteringsteknikk fra Hawaii 
• lær å se fremtiden for en annen person 
•  lær å endre og aktivere DNA 
•  lær hvordan du utfører healing av gener 
•  lær å fjerne programmer om å bli gammel 
 


