11.-13. MAJ 2012

UDDANNELSE TIL LYS- OG FARVEHEALER (MED BIOPTRON)
Govinda Consult er hovedimportør og leverandør af BIOPTRON i
Danmark. Vi er certificerede BIOPTRON Medical Product
Consultants samt certificerede BIOPTRON Color Therapists. BIOPTRON
lamper er bruges professionelt af læger og hospitaler verden over.
Som de eneste i Danmark tilbyder vi denne UDDANNELSE TIL LYS- OG
FARVEHEALER (med BIOPTRON), hvor du bliver undervist i lys- og
farveterapi, aura, chakra og kundalini-forståelse samt i den teoretiske
og praktiske brug af BIOPTRON-lamperne i healing. Når du tager
uddannelsen, bliver du certificeret lys-healer med BIOPTRON-lamper
som speciale.
Hvis du vælger at blive forhandler eller sælger af vores BIOPTRONprodukter, så får du denne uddannelse GRATIS. Betingelsen for at blive
forhandler og få denne uddannelse gratis er, at du som minimum køber
en BIOPTRON Compact III og en BIOPTRON Pro 1. Læs om BIOPTRON
og se priser her:
http://www.govindashop.dk/bioptron-produkter-og-priser.html

UDDANNELSENS INDHOLD
DEL 1: (1 HEL DAG)
Første del af UDDANNELSE TIL LYS- OG FARVEHEALER (med BIOPTRON)
består af vores AURA, CHAKRA OG KUNDALINI WORKSHOP. Her tager vi et
kig ind i hele det menneskelige energisystem. Vi gennemgår de forskellige
lag i auraen og deres funktioner samt det komplekse sammenspil de har
med vores chakra-system og de subtile energibaner (nadier), der dirigerer
livsenergi (prana) rundt i kroppen. Vi kigger på farvenes betydning i auraen
og Ikke mindst kaster vi et blik på Kundalini-energien, der er ren vitalkraft en urenergi med næsten ufatteligt potentiale. Læs alt om workshoppen her:
http://www.govindaconsult.dk/aura-chakra-og-kundalini-workshop.html
På UDDANNELSE TIL LYS- OG FARVEHEALER (med BIOPTRON) lærer du,
hvordan du bruger BIOPTRONs lys-terapi lamper med 7 farvefiltre til at
påvirke vores aura, chakras, akupunkturpunkter/zoneterapipunkter, så du
healer og vitaliserer hele vores energisystem samt lindrer og helbreder
sygdomme og følelsesmæssige og mentale lidelser.

DEL 2: (FORDELT OVER 2 DAGE)
Den anden del af UDDANNELSE TIL LYS- OG FARVEHEALER (med
BIOPTRON) består af en gennemgang af historien bag BIOPTRON,
de tekniske og teoretiske detaljer om, hvordan BIOPTRONlamperne virker, hvad der gør BIOPTRON lyset til noget helt unikt
- mere effektivt en sollys.
Derudover kommer vi ind på teorien bag lys- og farveterapi. Hvad
kan lys- og farver gøre, hvad betyder de enkelte farver, og
hvordan kan de bruges til at heale os på det fysiske,
følelsesmæssige og mentale niveau ved at stimulere vores aura,
chakras og akupunkturpunkter.
Ikke mindst skal vi gennemgå den praktiske del af BIOPTRON lysog farveterapi. Hvordan gør du i praksis, når du skal behandle og
vitalisere dig selv og andre med BIOPTRON lys- og farveterapi?
Med til uddannelsen følger undervisningsmateriale af høj kvalitet,
der udførligt gennemgår al nødvendig teori og praksis bag
BIOPTRON lys- og farveterapi samt indeholder beskrivelser af,
hvordan du udfører BIOPTRON-behandlinger til aura- og chakrahealing, styrke immunforsvaret, øge energireserver, forbedre
kredsløbet, fjerne smerter, hovedpine, spændinger og mange
andre typer lidelser og sygdomme. Læs om hvad BIOPTRON lyset
kan lindre og helbrede her:
http://www.govindashop.dk/hvad-kan-bioptron-helbrede.html

UNDERVISERE
Krishna Avatara og Ajit har begge arbejdet med spirituel selvudvikling, meditation, yoga og healing i 15-20 år. De er
begge certificerede master coaches og er nu gået sammen i Govinda Consult for at holde eksplosive uddannelser,
workshops, kurser, coaching og foredrag, der sætter dig i stand til at tage et spirituelt kvantespring.

PRAKTISK INFORMATION OM UDDANNELSEN
HVAD: UDDANNELSE TIL LYS- OG FARVEHEALER (med BIOPTRON)
HVOR: Natha Yoga Center, Nordre Fasanvej 230, 2200 København
DATO: 11.-13. Maj 2012
TID: 11.00 – 18.00 alle dagene (afsæt hele dagen)
PRIS: 8000KR. (Hvis du bliver forhandler, så er uddannelsen gratis. Se betingelser ovenfor.)
TILMELDING:
Hos Govinda Consult, Tlf. 27 57 08 77, kontakt@govindaconsult.dk eller Florin Hiro, Natha Yoga Center, Tlf. 21 85 00 49
el. 30 95 63 57, office@yogatherapy.dk
MAD: Der kan købes vegetarisk mad i Natha Yoga Centrets vegetariske restaurant.
Ved tilmelding indsættes 8000kr. på kontonummer 6301 4431898 (Hvis du beslutter dig for at blive forhandler, vil
disse 8000kr. blive inkluderet i prisen for de 2 BIOPTRON lamper, du køber)
Sidste frist for tilmelding er fredag d. 27 marts 2012
Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information om uddannelsen, er du velkommen til at ringe til Govinda
Consult eller besøge os efter nærmere aftale. Kontakt os via nedenstående kontaktinformation.
Govinda Consult, Nøddesti 39, 3300 Frederiksværk, Tlf. 27 57 08 77, kontakt@govindaconsult.dk,
www.govindaconsult.dk, www.govindashop.dk

