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DNA 3 seminar, 5 dager 
Tønsberg Høst 2019 

 

 

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. 2500 som gir deg rettighet til å 
bruke ThetaHealing DNA3 kunnskapene offisielt i 5 nye 
år. Beløpet betales inn på konto 14 dager før kursstart. 
Kr. 150 for ny brukermanual. 

 
 

Snu livet med Positive, Oppløftende og Progressive 
ThetaHealing ® øvelser på DNA 3 Seminar 

 
Hva du vil lære på DNA 3 seminaret 
DNA 3 seminaret er det nyeste og mest avanserte utøver seminaret i ThetaHealing 
programmet. Du vil avdekke, forløse og slette negative oppfatninger og programmer 
som kan hindre deg i å nå ditt høyeste potensiale. Du vil bedre dine ferdigheter, evner 
og intuitive evner når du har et klart sinn og er koblet til skaperen og fri fra begrensende 
programmer. Du vil få økt forståelse av ThetaHealing prinsippene at du er koblet til alt 
som er og at du skaper din egen virkelighet. 
 
 
Utvidelse av bevisstheten på Atom-nivå: 
Tankene dine vil bli utfordret på en positiv måte når du lærer nye ferdigheter som kan 
utvide din bevissthet. Du vil begynne å se på verden på en ny måte etter hvert som dine 
intuitive evner vokser under praktisering av DNA 3 øvelsene. Etter hvert som du lærer 
nye DNA 3 begrepene og praktiserer øvelsene, kan det åpne opp nye veier i 
bevisstheten din til en bredere forståelse av samspillet mellom alle ting og all materie. 
En mer avansert ThetaHealing ® metode for scanning og healing vil bli introdusert på 
dette seminaret. Du vil bli introdusert til konseptet at fysisk materie består av atomer og 
molekyler, og effekten av energisk påvirkninger. Du vil lære ThetaHealing ® Alignment 
øvelsen med atomer og molekyler i kroppen. Du får mer kunnskap om hvor positive 
endringer av healing oppstår på Atom-nivå. 
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ThetaHealing DNA 3 prinsipper: 
Ferdighetene lært på dette seminaret tjener en større og høyere formål enn ens 
personlige bruk. ThetaHealing DNA 3 prinsipper og øvelser er gjeldene og nytte for 
menneskeheten, og vil tjene verden på en positiv måte på et globalt nivå. 
 
 
Øvelser for individuelle og planetarisk utvikling: 
Du vil få en forståelse av DNA 3 ThetaHealing prinsipper for videre fremgang og bruk av 
DNA 3 kunnskap. I tillegg vil du oppleve følgende: 
• Utvikle dine evner til nye høyder. 
• Lær ThetaHealing konsepter som vil utfordre hjernen din og muligheten til å utvide 
  og vokse   
• Forbedre intuitive ferdigheter   
• Utforske ubegrenset potensial 
• Utforske hvor langt du har kommet på dine samskapende evner 
• Lære DNA 3 metoden for scanning og healing 
• Fysiske gjenstander som atomer og molekyler 
• Utvide din bevissthet utover   
• Alignment øvelse 
• Avansert fire-nivås trosarbeid og fjerning av bitterhet 
• Skap din positivt fremtid   
• Vannøvelse 
• Exspandere meditasjon.   
• Guddommelige Timing. 
• Utforske Vær elementene.   
• Forstår de universelle lover.   
• Og mer 
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Onsdag - Søndag kl. 9.00 – 17.00. 
Kursavgift: 
Kr. 7.500 Når depositum kr. 1.500,- betales inn på konto 2470.07.21317 innen 

betalingsfristen og rest kr 6000, 14 dager før kursstart.  
Depositumet beholdes ved avmelding uansett grunn. Ved sykdom og legeerklæring betales hele 
beløpet tilbake. Du kan også flytte depositumet til senere kurs. 

Kr. 7.800 Når kursavgiften betales mindre enn 14 dager før kursstart. 
 
Kursavgiften inkluderer brukermanual på engelsk (kurset holdes på Norsk). Enkel bevertning 
(kaffe, tea og frukt). Mat og overnatting er ikke inkludert.  
 
 
Forkunnskap: Grunnleggende ThetaHealing Seminar (DNA2), Avansert ThetaHealing Seminar 
(DNA 2) og Intuitiv Anatomi Seminar. 
 
Betalingsfrist: 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: Tønsberg. 
 
 
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. 90 85 08 53 eller e-post: ety@ety.no. 
 

www.einartyholdt.no 


