
Tulevia Horstmann kursseja  

vuodelle 2019 
 

16.3.2019, Edistynyt hartianvapautus, hinta 190 euroa, sitova 

 ilmoittautuminen viim. 28.2.2019 mennessä 

 Annikalle puh. 044-3066371.  

 Kurssi sopii kaikille terapeuteille, jotka ovat käyneet Horstmann peruskurssin ja Horstmann 

 Hartian vapautus -kurssin. 

 Koulutuksen sisältö: Edistynyt Hartian vapautus -kurssi esittelee energialinjat ja jotka toimivat 

 yhdistämällä Hartian Vapautuksen  yhtäaikaisesti  määrättyihin pisteisiin jaloissa. Menetelmä 

 avaa energiatukkeumia koko kehossa. 

 

11.-12.4.2019 Geneettinen sabotointi vapautus, hinta 425 euroa, sitova ilmoittautuminen viim. 12.3.2019 

 mennessä Annikalle puh. 044-3066371.  

 Kurssi sopii kaikille, jotka ovat käyneet Horstmann peruskurssin, sekä Auran puhdistus ja 

 piste 8 -kurssin ja haluavat nopeuttaa omaa henkistä kehitystään ja kasvuaan. 

 Geneettinen sabotointivapautus luotaa sabotointimallien alkuperään, jotka tulevat 

 vanhemmiltamme, isovanhemmiltamme tai jopa heidän vanhemmiltaan.  Menetelmässä käytetään 

 monenlaisia polariteetteja, lantion ja polvien kulmien asentoja ja energiapisteitä, siten että päästään 

 tukoksiin nivelsiteissä ja jänteissä, kaikkiin yhtä aikaa. 

  

15.-16.6.2019 Karminen, hinta 425 euroa, sitova ilmoittautuminen viim. 15.5.2019 mennessä Annikalle 

 puh. 044-3066371. 

 Kurssi sopii kaikille, jotka ovat käyneet Horstmann peruskurssin, Auran puhdistus ja piste 8 - kurssin 

 sekä Geneettinen sabotointivapautus -kurssin ja haluavat nopeuttaa omaa henkistä kehitystään ja 

 kasvuaan.Kurssi esittelee Karmisen Vapautuksen pisteet. Nämä sijoittuvat niin, että ne energisesti 

 yhdistyvät metamorfiseksi linjaksi. Tämä pitää sisällään tietoa siitä, miten ja missä elämämme maan 

 päällä alkoi.  syvimmän menneisyyden suuremmasta tukkeumasta. 

10.-11.8.2019  Tessan Tec 1 -kurssi, hinta 450 euroa, sitova ilmoittautuminen viim. 20.7.2019 mennessä Annikalle 
 puh. 044-3066371. Tessan Tec 1 hoitojen tulokset ovat olleet hyvin rohkaisevia, lantio on ollut 
 suorassa jo yhden hoitokerran jälkeen. Koska luusto, lihakset jänteet ja nivelsiteet voivat olla 
 virheellisessä asennossa suurimman osan henkilön elämästä, tarvitaan useimmiten useita käsittelyjä. 
 Näyttää siltä että hoito tavoittaa luuston ja luuytimen. Hoito on VAHVASTI intuitivinen ja terapeutin 
 tulee osata intuitivisesti lukea mitä hoidon aikana tapahtuu ja toimia sen mukaan. Kurssi sopii kaikille 
 halukkaille. 

 
9.-10.11.2019 Horstmann terapeuttien diplomointi -kurssi, hinta 450 euroa, sitova ilmoittautuminen   

 viim. 20.9.2019 mennessä Annikalle puh. 044-3066371. 

 Kurssi sopii Horstmann terapeuteille jotka haluavat diplomoitua.  Teoreettinen arviointi  oppilaan 

 taidoista, sisältäen 20 kirjallista kysymystä Horstmann työstä, aikaa jätetty myös oppilaiden 

 kysymyksille. Käydään läpi käytännössä kaikki terapeuttitutkintoon liittyvät Horstmann hoidot sekä 

 opitaan ranteen vapautus -hoito (RSI) 

 Lisätietoa kursseista Annikalta. 
 Tervetuloa kursseille! Horstmann terveisin Annika Rahkonen 

 

 Horstmann opettaja/opas,  puh. 044-3066371, www.rahkoneninfo.fi 


