Program 2019
September
Meginedag
Höstdagjämningen

OBS nytt datum. 22 september.
Tema: ”Att mötas”

Oktober
Utbildning i Öron akupunktur
Grundläggande utbildning i öron-akupunktur.
4-5-6 oktober 2019.

På öronen finns hela kroppen representerad och här kan vi med fördel behandla olika åkommor och
hälsobesvär. Den kan användas enbart eller i kombination med andra behandlingsmetoder. En
mycket god investering för dig och din verksamhet.
Förkunskap: Lämplig för dig som arbetar som terapeut inom naturmedicin, ursprunglig medicin,
sjukvård eller annan likvärdig verksamhet.
Varje elev bör också om möjligt ordna en egen ”besökspatient” som kan mottaga behandling under
ett tillfälle. Vi övar annars på dockor och på varandra.
Denna kurs är en komplett utbildning i öron akupunktur. Kursen är mycket praktisk utformad så
att alla moment blir väl inövade. Vi kommer att lära oss att behandla de vanligaste förekommande
hälsoproblemen både fysiskt och mentalt.
Kursledare: Miguel Rodriguez. Lärare i Traditionell Kinesisk Medicin
Begränsat antal deltagare.
Kurspris: 6000kr inkl. moms
I kurspriset ingår ett behandlings-kit värde 500kr.
Välkommen med din ansökan senast 1/9–2019.
Mer info om kursen ser du på hemsidan under fliken övriga kurser.

Månmöte

Måndagen den 14 oktober, 19.00-21.00.

Vi möts under månens sken. Berättelser och
månmeditation/trumresa.
Pris: 250 kr inkl. moms och fika.
Föranmälan.

Introduktionsdag i Naturmedicin
Lördagen 26 oktober. 9.00-17.00

För dig som är intresserad av naturmedicin och vad den kan erbjuda
dig i ditt liv.
Pris 1000 kr inkl. moms och fika. Anmälan senast 21 oktober

November
Metamedicin 2,3 november
Onlinekurs samt livehelg.
Med Susanne Billander
Lär dig identifiera konflikten bakom ett fysiskt symptom och den
multidimensionella helAndeprocessen.
Kroppen är oändligt intelligent. Det finns en koppling mellan din fysiska kropp och dina känslor.
Du vet också att du är här för att leva ditt högsta syfte och livsväg. Det finns ett kraftfullt verktyg,
som bio-logiskt förklarar de underliggande orsakerna bakom fysiska symtom. Ett verktyg som kan
hjälpa dig att återskapa en vital hälsa, vilket är din sanna natur. Vår kropp är en fantastisk portal
till andligt uppvaknande. Fysisk sjukdom inträffar när vi inte lever i samklang med vårt högsta
syfte – när vi inte lever vårt unika uttryck. På biologiskt plan är varje symtom en intelligent
reaktion och visar oss vägen till vår upplevda konflikt. META-Medicin är en analysprocessen för
dig! Oavsett om du är en healer, och söker nya verktyg att erbjuda dina kunder, eller om du letar
efter förlösning av dina egna fysiska symtom.
Mer information under kurser.

Månmöte

Måndagen den 11 november 19.00

Vi möts under månens sken med berättelser och
månmeditation/trumresa.
Pris: 250 kr inkl. moms och fika.
Föranmälan.

December
Månmöte

Måndagen den 9 december 19.00

Vi möts under månens sken med berättelser och
månmeditation/trumresa.
Pris: 250 kr inkl. moms och fika.
Föranmälan.

Program 2020
Januari
Nystart
Naturmedicinska akademin Årskurs 1

Nystart januari 2020
För dig som vill blir naturterapeut eller megineterapeut samt för din
egen personliga utveckling och hälsa.
Se mer info på https://naturhalsan.se/naturmedicinska-akademin/

