Grundkurs i Healing

Du får lära dig:
Hur du helar dig själv
Distans healing
Av skanning av kroppen
Verktyg för återställning av obalans
Chakra balansering
Att be om budskap om eventuell lösning för klientens problematik
Du kommer att få lära dig hur du tar hand om en klient från steg ett till sista momentet
genom att ”skanna” av för att finna energiblockeringar eller besvär som kan vara fysiska,
känslomässiga och mentala. Du kommer att få svar på hur du återställer och vad du kan ge
för alternativ till klienten för tillfrisknad. Dessa svar kommer när du är i kontakt med de som
använder dig som ett instrument. Kom ihåg att du inte ska agera som läkare eller ge en
diagnos utan du berättar vad klientens energi förmedlar. Vi ger inga diagnoser det överlåter
vi till läkarna.
Slutprovet innehåller ett: Teoretiskt och ett praktiskt prov. Du får ta emot en klient som
antingen har obalans i energin eller fysiska, känslomässiga besvär. Ditt prov går ut på att
använda dig av alla steg du lärt dig och sedan bekräftar din klient dig med de svar du fått till
dig.
I denna kurs tillkommer praktik på 5 sessioner där jag skickar kandidater som sedan ger
ett omdöme på dig. Slutligen ger du mig en behandling. Därefter mottager du ett
personligt individuellt intyg och kan sätta igång och ge sessioner mot betalning under
min rekommendation.

Fördjupningskurs
Här fokuserar vi på din egen unika teknik och metod. Vi utgår från första healing kursen
men avancerar i denna. Du får praktisera dina styrkor du kommit till insikt sedan sist. Du
kommer också i denna kurs stärka kontakten med din healer Guide på andra sidan som
hjälper dig i just detta forum. Därefter också bjuda in andevärldens healers . Du blir ett
instrument och följer deras instruktioner och släpper dig själv helt under behandlingstiden.
Du kommer också att få healing under denna kurs så det blir en blandad upplevelse av att
bli behandlad och få ge healing.
I denna kurs tillkommer praktik på 3 sessioner där jag skickar kandidater som sedan ger
ett omdöme på dig. Slutligen ger du mig en behandling. Därefter mottager du ett
personligt individuellt intyg och kan sätta igång och ge sessioner mot betalning under
min rekommendation.

Mina kurser certifierar eller diplomerar dig inte, men det delas ut ett individuellt intyg. Min kurs går
ut på att utveckla den förmåga du redan besitter. Du får upptäcka dina styrkor och finna den
inriktning som du kan praktisera i vardagen. Jag anser att den respons du får tillbaka när du helar är
ett utmärkt certifikat.

