
Thetahealing - Manifestering av overflod  
 

Kurs for Theta Healing studenter som har gjennomført Thetahealing Avansert kurs 

 

Vianna Stibal, grunnleggeren av Thetahealing, har utviklet dette nye kurset for at hjelpe de som 

arbeider med Thetahealing, både med healing av andre og seg selv, med å tiltrekke seg alt som de 

ønsker seg og trenger. Dette kurset er derfor kun for de som allerede har deltatt i grunnkurs og 

avansert kurs i Thetahealing.  

 

Når en jobber med overflod merker en fort at det ikke nødvendigvis handler om penger, men 

absolutt andre verdier i livet ditt vel så mye. Så manifestasjon av overflod handler om det som er 

verdifullt for deg. Det er din personlige reise gjennom livet (og de andre tre nivåene) som viser deg 

hva du er i stand til å manifestere lett og hva du trenger å jobbe mer med. Gjennom investeringene i 

to dager for BARE deg selv håper jeg å gjøre dette enklere for deg. 

 

På kurset vil du lære: 

• Å manifestere rikdom og overflod på den mest kraftfulle måten.  

• Å avsløre og fjerne de blokkeringer som hindrer rikdom og overflod.  

• Hvordan du programmerer din tankegang til at motta rikdom.  

• Om dine sanne og dypeste overbevisninger, som hindrer deg fra å manifestere overflod i ditt 

liv.  

• Å se disse blokkeringene fra det 7. eksistensnivå, fra Skaperen av alt som er.  

• Å identifisere og oppløse disse blokkeringene.  

• Nye vaner som hjelper deg med å være rik.  

• Å huske din fremtid.  

• Om de 100 viktige overflodsoverbevisninger Vianna kanaliserte fra ”Skaperen av alt som  

er”.    

 

Du vil også bli mer bevisst på sammenhenger mellom det å manifestere og det å jobbe med healing 

av det som hindrer deg i å oppnå det du helst vil ha i livet ditt. 

 

Dette er virkelig et morsomt kurs, og utfallet kan bli veldig bra når du er blitt kvitt det som sperrer 

deg fra å manifestere det som du vil. Du kan la jobben med dette bli en daglig rutine, ved at du får 

en cd fra Vianna som du kan spille hver morgen som hjelp for å manifestere dine ønsker. 

 

Utover dette er det selvfølgelig også masse av nye “nedlastninger”. 

Første dag arbeider vi mest med det som blokkerer manifestasjoner og overflod, mens vi dag to 

arbeider mest to og to med en liste med 100 vanlige blokkeringer Vianna har lastet ned fra Skaperen 

Av Alt Som ER en sen nattetime. 

 

Andre dag skal arbeide sammen med en annen person nesten hele dagen for å endre det som 

blokkerer manifestasjon og overflod.  

 

Forkunnskaper: Thetahealing Avansert  

Pris: 2.600 kr. Manual og alt kursmateriell er inkludert i prisen. Kurset betales kontant ved oppmøte 

(ikke vipps eller konto) 

Sted: Kristiansund. Byskogen Cafe, Nordmørsvegen 171. 

Dato; Lørdag 16. - Søndag 17. november, 0900-1700 

Påmelding: Mobil/sms 97111463 eller e-post jonny.bardvik@ntebb.no  

 

Repetisjon: Hvis du har tatt kurset et sted hos meg tidligere så vil du når som helst kunne repetere 

kurset hos meg hvor du vil, under forutsetning at det er plass på kurset. Nye studenter vil bli 
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prioritert hvis kurset blir fullt. Repetisjonspris er kr 1.000. Du vil alltid ha store fordeler av å 

repetere kurset, både om du behersker det, eller om du synes noe i kurset trengs å oppfriskes. 

 

Minimum antall deltakere er 8. 

 

Etter kurset: 

Etter kurset er det viktig at du arbeider med deg selv og bruker teknikkene til å forbedre livet ditt. 

Gode manifestasjoner kan endre livet ditt, og du kan gjøre både healing og manifestasjon til noe 

helt naturlig og dagligdags i livet ditt 😊 

 

 


