Kursusplan/program for 6 dyrekurser.
Lær at behandle/heale dit dyr,
så du kan gøre dit dyr hel, glad og veltilpas.
1. Lørdag den 20/3 - 2021

- Hvordan får vi svar fra dyrene?
- Healing + telepati + anden behandling
- Hvordan dyrene healer mennesker – åbner for menneskets chakra
- Chakra dyr/mennesker imellem
- Lidt om dyresjæl og dyregruppesjæle samt individualisering af dyresjæle
- Jordstråler/Radon
- Elektromagnetisk baggrundsstråling fra PC, TLF, Netværk mv
- Hvad kan der gøres med stråling; Sungit (sort sten der suger til sig)
- Afsluttes med behandling af dyrehår, øvelser og hjemmearbejde
2. Lørdag den 1/5 - 2021

- Farvechakrahealing med dyrehår
- Vitaminer/mineraler/cellesalte, homøopati til dyr
- Kost, kan dyret tåle den pågældende kost
-Telepati med dyr. Hvad taler dyrene om?
-Energibanernes start- og slutpunkter. Overenergi kan betyde smerte. Kan svækkes ved
tapping.
-Bach’s blomstermedicin (-remedier)
-Afsluttes med behandling via ovenstående på dyrehår
3. Lørdag den 29/5- 2021

- Energi baner og tilhørende følelser samt farvebehandling
- om programmering af gamle traumer/chokbehandling obs C-vit.
-Kodning af krystaller/ædelstene
- Middag/midnatsloven
- ESR + stress-bearbejdelse
- Dyrenes sanser og tilknytning: Lugt, smag, syn, føle, høre, instinkt
- Forgiftninger samt afgiftningsprogrammer.
- Parasit behandling
4. Lørdag den 21/8 - 2021

- De første 3 kurser bruges til behandling af dyret via de medbragte hår.
- Orientering om hjemmearbejde og tidsrum før ny behandling.
- Shamanisme/dyr: Hvad betyder møde med forskellige dyr på din vej og i drømme.
- Dyreknogler; hest/kat samt ekstra behandlingspunkter
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5. Lørdag den 25/9 - 2021

- Orientering om gruppebehandling samt afprøvning af det
- Fælleshealing af dyrehår
- Telepati af dyrehår
- Orientering omkring brugen af Bach’s blomstermedicin, doser osv. og de tilhørende
følelser.
- Hvis fødselsdato haves; findes de elementer, kvaliteter samt soltegn og jordtegn, som
dyret er præget af, samt placering i Livets Træ. Dette fortæller om samspillet med
ejeren og andre dyr.
- Meditationer til dyr
- Dyrenes esoteriske legemer
- Dyrenes æterlegeme
- EEG svingninger
- Aminosyrernes betydning
6. Lørdag den 21/1 - 2022 (afslutning)

- Alt hvad der er lært på de første 5 kurser samles og bruges til en hel dyrebehandling.
- Her øves sikkerhed og troen på at du kan
- Hvilken betydning har dyrets navn. Dette kan præge forholdet til ejeren og til andre
dyr.
- Vibrationsløft – Koherans
- Immunstyrkende teer
- Rygmarven og de perifere nerver samt deres udstrålingsområder
Praktisk information:
Kurset af holdes på

Konggårdsvej 11, Nordenhuse, Nyborg

Tidspunkt

fra kl. 10 – 16.30

Pris pr. kursus inkl. materiale

kr. 800

Husk dyrehår i plasticpose før kursusstart med navn og alder.
Gerne hår fra flere dyr.
Der serveres vand, kaffe, the, frugt, nødder og brød i pauserne.
Men du skal selv sørge for en madpakke.
Tilmelding senest 1 uge før kursusstart på:
Hjemmesiden: Blåbærhave.dk
Mail: urte-pr@post5.tele.dk
Tlf (svarer) 6536 1285
Betaling for kurset kan ske til kontonr: 5960 8076796 (husk at anføre dit navn)
Eller via MobilePay på 2230 5910
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