SJEKK DINE INTUITIVE
HEALINGEVNER

TA QUIZEN HER

TA QUIZEN FOR Å SJEKKE DEG OM
DU HAR HEALING EVNER:
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HVERT « JA» SVAR, GIR DEG 10 POENG.
HVERT «NEI» SVAR, GIR DEG 0 POENG.

Ta quizen for å sjekke deg om du har healing evner:
Hvert « Ja» svar, gir deg 10 poeng.
Hvert «nei» svar, gir deg 0 poeng.
1.Jeg føler stemninger i et rom? Ja/nei
2.Jeg føler/merker om andre har det vondt? Ja/nei
3.Jeg får ofte høre av andre at de føler seg bedre etter å ha snakket med meg?
Ja/nei
4.Noen ganger kan jeg tenke på en person, og så møter jeg personen, eller den meg
ringer meg rett etterpå? Ja/nei
5.Jeg tror at våre egne tanker kan påvirker vår helse? Ja/nei
6.Jeg får ofte tanker i meg, som gjør at jeg «vet» noe om andre, og får det ofte
bekreftet senere? Ja/nei
7.Jeg tror at det er mulig å åpne opp for en enda sterkere intuisjon, klarsyn,
klarhørsel og klarfølelse? Ja/nei
8.Jeg har opplevd å ha en «indre viten» om noe som skulle skje inn i framtiden, og
så har det skjedd? Ja/nei
9.Jeg tror at jeg kan med øvelse «lese» kroppen intuitivt? Ja/nei
10.Jeg har selv opplevd å sann drømme, eller vite noe om framtiden og så har det
skjedd? Ja/nei
11.Jeg opplever ofte at når jeg tenker på noe, så sier den andre personen det?
Ja/nei
12.Jeg opplever at jeg får «hjelp» når jeg trenger det? Ja/nei
13.Jeg tror at healing kraften er noe alle kan utvikle? Ja/nei
14.Jeg tror at vi er på jorden for å være mer enn det vi er i dag, vi er her for å lære
og utvikle oss? Ja/nei
15.Jeg tror at kjærlighetsenergien er den sterkeste kraften som finnes? Ja/nei
16.Jeg tror at det finnes et energifelt rundt og i alle mennesker? Ja/nei
17.Jeg tror at det finnes et felt/kilde/skaperkraft/universal kraft/Gudommelig
kilde, som vi har forbindelse til? Ja/nei
18.Jeg tror at vonde opplevelser setter seg som fysiske plager i kroppen? Ja/nei
19.Jeg tror på av vi er skapt fra samme kilde, at vi er atomer og protoner,
frekvenser og energi? Ja/nei
20.Jeg vet at i dypet av meg, at det finnes mer i meg enn det jeg ser i dag? Ja/nei
21.Jeg tror at vi som mennesker kan endre oss fra innsiden, endre tanken om oss
selv, og da vil det manifestere seg et lykkeligere liv for oss?
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Har du fått 150 poeng eller mer, så er du kanskje allerede en healer/terapeut? du
har fortsatt et stort potensiale til å utvikle enda mer av dine mediale healing
evner.
Har du fått 70 poeng eller mer, så har du et veldig godt utgangspunkt for å vekke
opp flere av dine evner. Du trenger litt mer forståelse og så er du i gang. Du har
evner til å få gode mediale healing evner

Har du fått under 50 poeng, så vil du også ha gode evner til å vekke opp dine
healing evner. Alle har healing-evner hvis de er åpne for å vekke de opp. Med vilje
til å lære, praktisere og øve jevnlig, vil du ha et godt muligheter til å få mega
sterke healing evner og intuisjon. Hvis du tror på en kilde, en gudommelig kraft
utenfor deg selv, som du kan ha forbindelse med? så vil du få «gudommelig hjelp» i
din utvikling, som gir deg rask framgang.

Vi alle mennesker er på forskjellige utviklingsstadier i livet som påvirker vår
utvikling. Så fortvil ikke om du har under 50 poeng. Kanskje du er i et miljø som
snakker lite om det spirituelle, om healing eller selvutvikling? Alderen din har
kanskje noe å si? de som har fått full pott, har muligens sveipet innom forskjellige
kurs i løpet av årene og lært litt her og der, andre har lest mange bøker og fått en
forståelse igjennom det. Du har kraften i deg.
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Vekk opp dine healing-evner umiddelbart her igjennom denne påspanderte
workshopen. Du får hele 3 timer med læring, ja for å ikke glemme Playsheeten
/kurshefte, og du vil kunne begynne å bruke dine evner umiddelbart etter
workshopen, det eneste som kreves av deg, er at du øver deg litt😊.
Det finnes mange forskjellige kurs innen medium, klarsyn, intuitiv Coaching,
healing osv. som utvikler din spiritualitet. Det som er viktig for deg, er at du føler
en tiltrekning, en nysgjerrighet, for det du drømmer om at du vil utvikle og lære
mer om.
Ofte så starter mange på noe uten å vite hva de går til. Tenk hvor deilig det er med
en smaksprøve, for igjennom denne workshopen får du en god intro og forståelse
av hva ThetaHealing er, samt demo på hva du også kan utføre når du er koblet til
feltet, den «kreative kraften, kilden skaperen av alt».
Velkommen til workshopen
Du vil etter workshopen, kjenne etter om dette er noe for deg, eller ikke, og
kanskje denne kunnskapen trengs å modnes?
Eller du kjenner inni deg at «YES» her er det, jeg føler at dette her er virkelig noe
for meg.
Velkommen til workshopen
KLIKK HER
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