
Thetahealing Avansert 

På dette kurset lærer du å jobbe dypere og på et høyere nivå med de teknikkene du lærte 

på Thetahealing Grunnkurs. 

På dette kurset blir det mer tid til å jobbe to og to, og vi fortsetter med å lære må jobbe raskere enn 

før og dermed klare å oppnå mer ved å jobbe med andre og oss selv. Her blir det også to 

demonstrasjoner, som er til motivasjon og rettledning for kursdeltakerne.  

 

På dette kurset blir det en rekke nedlastinger (totalt seks) gjennom alle dagene. Det er så mye at 

det må deles opp i flere bolker. Bare disse nedlastingene vil tilsvare veldig mange healingtimer, og 

kanskje får vi ikke lastet ned dette gjennom hele livet vårt til vanlig. 

 

De fleste forteller om at Thetahealing blir mye lettere og morsommere etter dette kurset. Har det 

ikke skjedd etter grunnkurset, kommer vanligvis gjennombruddet enten i løpet av, - eller etter 

dette kurset. 

 

• Du lærer mer dyptgående om de 7 eksistensnivåene (stein/mineraler, planter/feer osv, 

dyr/mennesker, forfedre, engler, alle lovene i universet og SKAPEREN AV ALT SOM 

ER)  

• Du lærer å eliminere kontrakter og troer på hvert av eksistensnivåene 

• Du lærer å reparere den knuste sjel. 

• Du lærer å opprette kontakt med forfedre. 

• Du lærer å bøye tid, så du kan skape mer tid i en travel verden, eller får mer ut av tiden du 

sover. 

• Du lærer hjertesangen, en øvelse der vi tar ut dype traumer gjennom lyd. En temmelig dyp 

og nyttig øvelse for den som trenger å frigjøre seg. 

• Du lærer å ta ut fritt flytende minner. Disse minnene kan sette i gang prosesser i det 

underbevisste, og "flyter" rundt i organismen. Disse minnene kan komme fra operasjoner 

under narkose, eller ulykker med hukommelsestap. 

• Lær den kraftfulle teknikken om hvordan du kan skape følelser og laste de ned. Dette skjer 

meget raskt, og du kan raskt og lære en person hva det vil si å være elsket, æret, 

anerkjent, ønsket, respektert, og mer. Vanligvis kan det ta et menneske et helt liv å lære 

disse følelsene. SKAPEREN AV ALT SOM ER kan lære deg disse følelsene på alle 

områder i livet øyeblikkelig. På dette Avansert-kurset laster vi ned hundrevis av 

programmer fra skaperen som tilsvarer 100- vis av års erfaringer, iflg Vianna. Forvent 

fysisk, mental, emosjonell og spirituell forandring etter kurset. Vi kommer til å laste ned 

VELDIG mange følelser i løpet av de tre dagene kurset varer. 

• Lær å frigjøre sinnet ditt for negative tanker, sinne, bitterhet, anger, aggresjon, sjalusi og 

hat. Dette vil gi plass for mer lett energi, for å oppnå raskere healinger. 

• Lær å sende kjærlighet til barnet i magen, også kalt fosterhealing 

• + mye mer.... 

 

Forkunnskaper: Thetahealing grunnkurs. 

Pris: 3.500 kr. Kurset betales med kontanter ved oppmøte (Ikke vipps eller konto) (Normalpris i 

Norge er nå 5.200) 

Repetisjon: Hvis du har tatt avansertkurset et sted hos meg 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 

prioritert hvis kurset blir fullt. Repetisjonspris er kr 1.000.  

 

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

mailto:jonny.bardvik@ntebb.no

