Kerneterapi
Udvidet fordybelsesterapi
Har du lyst til at få
suppleret det du har lært?
Få supervision.
Brug 3 dage og kom længere.
Denne gang koncentrerer vi os om at rejse i tid og sted i forhold til organers ubalancer. For at
fremme healings-processen vil vi denne gang arbejde med dit ”Højere Selv”.
På kurset arbejder vi på at frigive blokeringer i følelseslegemet og i den del af din krop, der husker
de gamle temaer.
Der vil dermed blive ryddet op i gamle vaner og adfærd, så muligheden for at udnytte din
oprindelige styrke kommer meget mere tydeligt til stede.
Du bliver vejledt til at finde din åndelige kerne. Den åndelige kerne er den del af os, som ved,
forstår og tilgiver alt og som er altomfattende i sin kærlighed, så følelsesmæssige og andre
blokeringer kan give slip.
Vi tager udgangspunkt i Fordybelsesterapien, du har lært, og bruger den uddybende.
Immunsystemet er tema for kurset, så du lærer terapien i forhold til det.
Vi glæder os til at se dig!
Mange hilsner

Mia Damhus
Ernæringsterapeut, farmaceut

Sted:
Dato:
Pris:

Karen
Karen
KaaeKaae
Psykoterapeut
Psykoterapeut

CET, Ryesgade 27, 2200 Kbh. N
Efterår 2017
Kr. 3.500,-

Tilmelding: CET på tlf.: 3833 1099 eller cet@cetcenter.dk

Center for Ernæring og Terapi, Ryesgade 27, 2200 København N, tlf. 3833 1099

Program
Kerneterapi
Dag 1
10.00 – 13.00:
13.00 – 14.00:
14.00 – 16.45:

Om immunsystemet v/ Mia Damhus
Frokost
Teori om HS inkl. Øvelser v/ Karen Kaae

Dag 2
10.00 – 10.30:
10.30 – 13.00:
13.00 – 14.00:
14.00 – 17.00:

Bevægelse
Individuel kerneterapi med ”Højere Selv”
Frokost
Individuel kerneterapi med ”Højere Selv”

Dag 3
10.00 – 10.30:
10.30 - 13.00:
13.00 – 14.00:
14.00 – 16.30:
16.30 -17.00:

Øvelser
Individuel kerneterapi med ”Højere Selv”
Frokost
Individuel kerneterapimed ”Højere Selv”.
Opsamling.
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