Intelligent Touch

BEHANDLING, KURSER OG WORKSHOPS

Intelligent Touch ® Behandling

Kurser & Workshops

En behandlingsform af flere forskellige meget blide og
yderst effektive terapiformer samlet i én behandlingsteknik:
Intelligent Touch®.

Der afholdes løbende Intelligent Touch® kurser og workshops
individuelt tilpasset netop dine behov. Kurser afholdes i hele
Danmark, Sverige og Norge.

Teknikkerne er udviklet og baseret på et blidt tryk/træk med
kun 5 gram! Dette føles behageligt, og snart vil musklen og
vævet give efter og derved blive afstresset.

Kurserne består af tre dages teori samt en dags praktik. Praktik
dage planlægges cirka tre uger efter teorikursus. Yderligere
indgår en dag med follow-up. Efter kurset får du udleveret et
Intelligent Touch® certifikat.

Teknikken bygger på uddannelser og kurser i zoneterapi,
kranio sakralterapi, massage, øreakupunktur, meridianbaner,
chakra og healing energi, emotional release, åndelig vejledning, urtemedicin og kost samt kommunikation d.v.s telepati
med mennesket, hesten, hunden eller alle andre dyr.
Alle chok og traumer sidder i vævet og musklernes hukommelse. Når disse bliver afstresset og afslappet i en behandling,
skal den psykiske og mentale del også bearbejdes.
På dyr skal det ske i samarbejde med dyrets ejer. Heste,
hunde samt katte er ofte et spejl af ejeren og dennes
problemer, gode og svage sider, og sammen har de et stort
udviklingspotentiale. Derfor er det tit at dyrene “siger” til mig
“...min ejer trænger også til behandling sammen med mig!!”

Kurser i Lille Lyngby
29 april - 1 maj 2011
20-22 maj 2011
19-21 aug 2011

21-23 okt 2011
11-13 nov 2011

Pris
DKK 6.500 for alle 4 dage.
Depositum på DKK 1.000 ved tilmelding minimum fire uger
inden kursusstart. Få tilsendt tilmeldingsblanket.
Kurser kan arrangeres ved minimum 8 deltagere i Birkerød.
Hvis du kan samle 8 i dit område, kommer jeg gerne til jer.

Kontakt

Heste kan også fortælle om deres forhold til f.eks. sadlen, berideren, smeden, staldforhold og -personale, tidligere traumer
og nuværende ønsker og behov.

Bjarne Spens, Præstehøjvej 10, Lille Lyngby, 3320 Skævinge
telefon 3331 7202 / 2460 8245, email bs@bjarne-spens.dk

Pris
En behandling af menneske eller dyr koster DKK 750 + kørsel.

Læs mere om Intelligent Touch® på www.bjarne-spens.dk
Mere end 18 års erfaring med velvære for mennesker og dyr!

nanette.dk

INTELLIGENT TOUCH®

AUTENTISK VISDOM som ligger dybt i heste og pony’er
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kraft
styrke
udholdenhed
trofasthed
frihed til at løbe ud i friheden
styring af miljøet
forståelse af kraft opnået med sand samarbejde
kommunikation af alt levende
udvide sine egne potetielle evner
venskab og samarbejde
rejser
astrale rejser
beskytter den, der rejser
advarer mod mulig fare
guider til at overvinde forhindringer

Mit ønske for mennesker og dyr er:

“ubegrænset kærlighed”
Dyrene vil svare os med betingelsesløs og ubegrænset kærlighed
– hvilket giver håb for menneskehedens konstante udvikling.

Bjarne Spens
telefon 3331 7202 / 2460 8245
www.bjarne-spens.dk

