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Manifestering og Overflodskurs  
Vår 2019 i Tønsberg 

 

 

Energimedisin inviterer deg til å sette av noen 
dager til ThetaHealing som er noen av de 
kraftigste, enkleste og vakreste healingteknikker 
verden har sett. 
 
Personer som tidligere har gått kurset hos en 
godkjent lærer kan repetere kurset mot kr. 1300 av 
kursavgiften . Kr. 150 for ny brukermanual.  

 
Lørdag og Søndag kl. 10.00 – 18.00. 
 
Kr. 2.800 Når depositum kr. 1.200,- betales inn på konto 2470.07.21317 innen 

påmeldingsfristen og rest kr 1.600, 14 dager før kursstart.  
Depositumet beholdes ved avmelding uansett grunn. Ved sykdom betales hele beløpet tilbake. 
Du kan også flytte depositumet til senere kurs. 

Kr. 3.200 Når kursavgiften betales senere enn 14 dager før kursstart. 
Kursavgiften inkluderer brukermanual på engelsk og norsk + CD. Enkel bevertning (tea, 
kaffe, nøtter og frukt). Mat og overnatting er ikke inkludert.  
 
Påmeldingsfrist:  1 måned 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. 
 
Forkunnskap:  Gjennomført og fått diplom fra Thetahealing DNA2 - avansert. 
Sted:    Tønsberg 
 
Du vil på dette kurset lære hvordan du skal bruke ThetaHealing på Den Høyeste og 
Beste Måten for å sikre deg suksess i alle deler av livet ditt ved å fjerne blokkeringer 
og programmer som hindrer deg å manifestere det du ønsker deg.  
 
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 



 

Side 2 av 2 

 
Manifestering i Theta tilstand 
 
Å være i Theta tilstand når man manifesterer forhøyer sjansene for å realisere 
manifestationen med 80–90%. Å si høyt hva man tenker vil noen ganger være nok til å 
manifestere ting i ditt liv, og sjansene for at det skjer er omkring 30 – 40 %, visualisering 
forhøyer dine sjanser til nærmere 50%. Men i Theta tilstanden stiger sjansene for 
manifesteringene enormt.  
 

• Det talte ord er effektivt opp til 30-40%. 
• Visualisering er effektivt 50% av tiden. 
• Theta bølge manifestation er effektivt 80-90% av tiden. Theta bølge er den mest 

effektive kjente måten å manifestere på. 
 
En vigtig ting å huske på når du gjør manifestering er at hvis manifestasjonen lykkes får 
du nøyaktig det du har bedt om. Det er derfor du alltid må tilføye På Den Høyeste og beste 
måten. Hvis du har bruk for penger så må du manifestere På Den Høyeste og beste måten 
slik at du ikke mottar penger i form av ulykkesforsikring etter skade eller lignende. 
 
Hvis manifestasjonen ikke slår til kan grunnen være at det er blokkeringer / programmer 
på det Grunnleggende nivå, det Genetiske nivå, det Historiske nivå eller Sjelens nivå 
vedrørende det du manifesterer. Test programmene og si at du har dette nå.  
 
Kurset er oppdelt i 2 deler: 
 
1. Finne dine blokkeringer 
2. Trening av din tankegang 
 
Viktige områder for blokkeringer / programmer: 
 

- Noe du angrer på? 
- Er du bitter på noe/noen? 
- Begjærer du noe andre har? 
- Er du sint på noe/noen? 
- Vet du ikke hva du vil? 
- Partneren er alltid imot deg? 
- Synes du synd på deg selv? 
- Har du problemer med dine forpliktelser? 
- Forventer du noe uten å gjøre en innsats? 
- Har du en vane om å ta ting som ikke tilhører deg? 
- Har du et program som sier: Jo mer penger jeg har, desto mere bruker jeg? 
- Penger er roten til alt ondt? 
- Lar du egoet ditt bestemme? 
- Krever du bevis for skaperens eksistens? 
- Har du lett for å beklage deg? 


